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$ I Styrelsens sekreterare Jonas Danielsson forklarade mdtet dppnat och hiilsade

mdtesdelta gafia viilkomna samt gick genom dagordningen.

$ 2 Dagordningen godkiindes utan anmdrkning.

$ 3 Till irsmotesordforande valdes Jon Jonsson.

i 4 Till irsmotessekreterare valdes Emelie Tht]rl.

.i 5 Till nistrdknare tillika justerin-esmdn valdes Ida Kliippevik och Martin Borgman"

i 6 Foreningsstdmman ansigs vara stadgeenliei ut11'st.

'i 7 Rostliingden faststiilldes genom antal deltaeande hushill i det digitala m<itet: 19 st. Inga

fu llmakter presenterades.

$ 8 Foredragning av revisionsberdttelsen

Revisorema presenterade sin revisionsberdttelse. I revisionsberdttelsen redogiordes, liksom
tidigare flr historiskt, att kostnaden ftir foreningens motorvflrmare dr en fortsatt tung
kostnadspost for foreningen (ca 24%) och b6r fortsatt vara en prioriterad punkt for ftireningen
och styrelsen att se <iver fiir mer hillbar ekonomisk btirda framover.

Revisorema anmdrkte p5, den korta tidsfristen att granska ekonomin infor foreningsstiimman

vilket forsvirat deras uppdrag och itagande. De <inskade, infiir kommande Fr, attman sAkrar

enrimligare tidsplan mellan irsskiftet och foreningsstiimman som vanligtvis sker i mars.

Revisorema berdttade att bokfbrin-uen 5r svirfbljd och innehiller nigra mindre felaktigheter,
erempelvis dubbla lo'itton pa en venl'ikationsnummer, vilket fiirsvirat revisionen.

Kassoren i styrelsen tillforde att man ser b,ehov av att liigga fler ldpande ekonomiska
uppgifter externt, eftersom itagandet dr m1'cket dds- och kompetenskrdvande for den som

haller kassorsposten. Pi grund av rotation i kassorsrollen dr det ocksi svirt att bygga upp

langsiktiga rutiner och arbetssiitt. Den extema rer-isor som styrelsen nyttjat for
r';rksamhetsiret har ldmnat en prelimin[r offen och ftrsla-e kring hur ekonomiarbetet kan

sr,.iktureras och effektiviseras med fortsatt hjiilp av konsulten fram6ver. Revisorema var
pcsitiva till en sidan foriindring.
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$ 9 Sryrelsens verksamhetsberdttelse

Styrelsens ordforande redogjorde fiir verksamhetsberiittelsen och beskrev ett annorlunda,

relativt hiindelsefattigt 5r pn grund av ridande pandemi. Styrelsen forlorade en ledamot under

sommaren och har haft en vakant post sedan dess. Kassorsrollen har skiftat mellan

ledamdtema Christian Ljung till Follad Yarollahi.

V&rens stiiddag blev instiilld pi grund av pandemin men hristens frivilliga stiiddag bidrog med

gott deltagande i nigot enklare utformning iin vanligt.

Styrelsens arbete med att undersdka mtijligheten till gemensam sophantering i omridet har

satts pi paus pi grund av svirigheter att fa till nddvtindig dialog med kommunen, pi grund av

ridande pandemi.

Styrelsen har setts vid 8 protokollfrrda moten och pi grund av pandemin anpassat mcitena till
att ses utomhus eller digitalt. Det traditionsenliga julborden fick dock, av sarnma skiil, stiillas

in.

Under sommaren koptes ett pingisbord till lilla lekplatsen vid fon&det in. Fdr kommande 6r

rekommenderar styrelsen fortsatt arbete med att se <iver gemensam sophantering och att rusta

upp stora lekplatsen.

$ 10 Beslut om faststeillande av balans- och resultatriikning

Foreningens kass<ir Follad Yarollahi presenterade balans- och resultatrZikningen. Intiikterna
bestod 2020 till st<irst del av medlemsavgifter och hvresar gifter for sliipkiirran. I(ostnadema

var till stor del kopplade till motorvdrmare, samt ftirsdkrinear. an,oden och en del inktip infor
stiiddagar och dylikt. For iret har en extem redovisningskonsult anlitats for att avsluta

arsbokslutet pi ett korrekt s6tt. Balans- och resultatriikningen godkiindes av st6mman.

$ 1 1 Beslut om. resultatd,isposition

Sttimman beslutade att balanserat resultat uppr[ttas i ny riikning och flyttas over till 2021.

$ 12 Ansvarsfiihet for st)-retrsen

Stiimman bevi lj ade styrelsen ansvarsfrih et for rdken skapsiret 2020.

$ 13 Arvode till valda ledamoter

Stlimman beslutade att arvodet till ledamoter foljer tidigare praxis ochYz prisbasbelopp

ftirdelas internt av styrelsen. Flyttas delar av kassorsrollen riiknas arvodet for den posten om

ftir att representera rtya ansvarsnivier/belastning.
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$ l4Yal av styrelse

En ledamot (Niclas Dahlgren) flyttade sonrmaren 2020 ochl[mnade diirrned sitt

styrelseuppdrag och nuvarande ordforande Lennart Strandin har ocksi meddelat sin avgfurg

Valberedningen presenterade Ida Kliippevik och Martin Borgman som nya ledamtiter, vilka
ocksi valdes in och godkiindes av sfdmman.

$ 15 Val av revisor och -suppleant

Stadgarna kriiver idag att tvi revisorer och en suppleant viiljs av stirrman, vilket inneblir att

fiireningen oavsett extern redovisningskonsult beh6ver behilla visst ansvar internt. Susanne

Stifgren och Jon Jonsson omvaldes som revisorer, Tobias Mattsson valdes som -suppleant.

$ l6Yal av valberedning

Emelie Thun avgick frin valberedningon, liksom Johanna Olander. Tobias Mattsson

omvaldes och avgiende styrelseordfiirande Lennart Strandin valdes in till valberedningen.

$ 17 Motioner till irsmcitet

Forra 6rets motion om stadgeiindring for att biittre spegla nuvarande lagstiftning/praxis lyfts

fram av styrelsen igen. Di motionen om stadgeiindringing inte uppfyller alla kriterier for att

kunna nistas genom avslutas diskussionen utan beslut. Fortsatt arbete med motionen ges i
uppdrag till framtida styrelse, som iterkommer med mer information.

S 18 Bud-eetforslag

Bud*eettbrslaget formedlat infor stdmman faststiilldes och godkdndes av stdmman.

$ 19 Orriga ftigor

Johnny Nielsen l1-fte iiagan om att ta ett mer ordentligt tagi attutreda kostnaden for

motorvdrmare, som uigor ca en u'ed-jedel av foreningens kosfirader. Frigan dr om dagens bilar

och biliigare har behov a\-mororr dn:oare eller om vi kan aweckla dem som finns i omridet,
alternativt hitta mer kostnadsetliktiva losnLngar ftir att tillgodose eventuella behov som finns.

Styrelsen fick uppgiften att fortsatt dga och utr'drdera frigan enligt motionen i $ 17.

$ 20 Motets avslutande
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Arsmotesordfiirande Jon Jonsson tackade alla ndrvarande och forklarade motet avslutat.
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