Protokoll
från årsmötet i föreningen Torpet Lugnet tisdagen den 20 maj 2021

1 Årsmötets öppnande
Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade föreningens 44:e
årsmöte öppnat.
2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Till ordförande valdes Leif Forsstedt och till sekreterare Hillo Nordström.
Till justeringsmän valdes Christer Boije och Christer Gustafsson.
3 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Mötet bekräftade att mötet var behörigen utlyst.
4 Godkännande av förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
5 Upprättande och godkännande av röstlängd
Vid mötet närvarade
Anita Ahnström
Ulla Boije
Christer Boije
Carina Broman
Eva-Charlott Ekesäter
Leif Forsstedt
Christer Gustafsson
Krister Johansson
Hillo Nordström
Anna Wenström
Jan Wärme
Åke Zetterstedt
6 Framställningar av styrelsen och motioner från medlemmar
Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar hade inkommit.
7 Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning, balans- och
resultaträkning samt revisionsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse, jämte balans- och resultaträkning samt
revisionsberättelse hade utsänts med kallelsen.
Mötet gick igenom och fastställde verksamhetsberättelsen, balans- och
resultaträkningen samt tog del av revisionsberättelsen.
8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisionsberättelsens rekommendation beviljades styrelsen enhälligt
ansvarsfrihet för den period som revisionen omfattat.

9 Förslag till och beslut om eventuell upprustning och underhåll av Torpet
Ommålning av sydsidan och diverse mindre åtgärder skjuts upp till nästa år.
10 Fastställande av medlemsavgiften
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 150 kronor, godkändes.
11 Godkännande av budgetförslag för verksamhetsår 2020
Det av kassören presenterade budgetförslaget för verksamhetsåret 2021 godkändes.
Kassören hade gjort vissa justeringar i intäkts- och utgiftsbudgeten, med hänsyn till
dels det minskade antalet medlemmar och dels de förändrade förutsättningarna för
medlemsaktiviteter p g a corona-pandemin.
Traditionsenligt utgår inget arvode till styrelseledamöterna. Istället avslutas
verksamhetsåret – lika traditionsenligt – med ett styrelsemöte på Slagsta Motell.
12 Val av styrelseledamöter
Beslutades att samtliga styrelseledamöter, pga den coronastympade verksamheten,
står kvar till årsmötet 2022.
Genom olyckliga omständigheter har en obalans uppstått i växlingen (saxningen) av
styrelseledamöter. Avsikten är att detta ska rättas till fr o m år 2022.
Styrelsens sammansättning efter valet:

Telefon

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerad

Leif Forsstedt, Norrskogsvägen 100
Hillo Nordström, Hirdvägen 37
Krister Johansson, Väpnarvägen 17
Anna Wenström, Väpnarvägen 6
Jens Fagerberg, Norsborgs Gård 1
Anita Ahnström, Bronsgjutarv 23
Owe Eriksson, Norrskogsvägen 50

0708647640
0705356056
0735040006
0707277848
0739142020

Webbmaster

Christer Boije, Hirdvägen 12, accepterade att fortsätta med sitt
viktiga uppdrag att hålla hemsidan i gott och uppdaterat skick.

0761333631

Till årsmöte
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

13 Val av revisor
Till revisor omvaldes Eva-Charlott Ekesäter, Vickervägen 13.
14 Val av valberedning
Christer Gottschalk och Jan Hansson står kvar till år 2022.
15 Övriga frågor
Ordföranden informerade om det bekymmersamma läget med en allt mer åldrande
styrelse. Själv har han varit ordförande i 28 år, och flera av ledamöterna har varit
med mycket länge. En föryngring av styrelsen är nödvändig, och ordföranden bad de
närvarande att aktivt hjälpa till med förfrågningar bland grannar och bekanta i
närområdet om intresset att ingå i Torpets styrelse. Han kommer även att skicka ett

brev till alla medlemmar som ett försök att rekrytera några nya (yngre) styrelseledamöter.
Den oönskade följden av ett misslyckande innebär risk för nedläggningen av
föreningen Torpet Lugnet.
16 Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. I samband därmed
tackade mötet genom Christer Boije styrelsen för ett väl genomfört arbete under det
gångna året.

Vid protokollet:
……………………………………………………..
Hillo Nordström

Justeras:
……………………………………………………..
Leif Forsstedt

Justeras:

Justeras:

……………………………………………………….
Christer Boije af Gennäs

…………………………………………...............
Christer Gustafsson

