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 1. Ordförande Hans Boman förklarade mötet öppnat

 2. Dagordningen fastställdes

 3. Val av mötesfunktionärer
 a) Till mötesordförande valdes Hans Boman
 b) Till mötessekreterare valdes Olof Nyström
 c) Till justerare valdes Hans-Holger Ackermann

 4. Kallelsen godkändes av mötet

 5. Årsberättelser
 a) Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande
 b) Det gångna året har präglats av få bokningar med anledning av Covid-19.

Föreningen har också sökt och beviljats stöd både från kommunen och den statliga
potten via Folkets Hus och Parker. Gymmet har haft många besökare (utan trängsel).
Sommarjobbarna har torkat fönster, städat uthuset och målat. Föreningen har också
sökt stöd från boverket frö byte av fönster och dörr. Owe Andersson som engagerat
sig mycket i föreningens verksamhet har hastigt avlidit och kommer att vara saknad.
Under året ahr föreningen rekryterat 75 st medlemmar. 28 h har styrelsen lagt på
möten och underhåll. Verksamhetsberättelsen godkändes.

 c) Den ekonomiska rapporten godkändes.
Årets resultat är 23068 kr. Orsaken till positivt resultat trots Covid-19 är bland annat
att betalningar för 2019 års bokningar rullar in på 2020 års räkenskaper.

 d) Revisionsberättelsen godkändes

 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 7. Till Kassör för 2 år valdes Erik Wikström

 8. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Hans-Holger Ackermann och Hans Nyström

 9. Till styrelsesuppleant för 1 år valdes Leif Wikström

 10. Till revisor för 1 år valdes Lars-Anders Burman

 11. Årsmötet beslöt att fastställa årsavgiften till 150 kr.
Första årsavgift tillika medlemsavgift.
I årsavgiften ingår 2 timshyror

 12. Valberedning på 1 år: Styrelsen får i uppdrag att bereda val

 13. Till firmatecknare valdes
Kassör Erik Wikström, 601208-9311 och
Ordförande Hans Boman, 521222-8638 att i förening teckna föreningens firma.

Samt att ordförande och kassör var för sig har rätt att hantera bankkonton i Nordea och Swedbank
samt föreningens plusgiro.

 14. Inga motioner hade inkommit till årsmötet

 15. Försäkringar
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att under kommande verksamhetsår undersöka om det
går att minska premiekostnaden för föreningens försäkringar.



 16. Feriearbetare
Årsmötet beslöt att i likhet med Byaföreningen ersätta feriearbetarna med 5 kr/h utöver
det som kommunen bidrar med.

 17. Övriga frågor
Ordförande informerar om arbete kring solceller

Årsmötet beslöt att vara med på en minnesgåva till Owe Andersson.

 18. Mötet avslutades
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