
 
 

 

PROTOKOLL 
 

ÅRSMÖTE FÖR ROTTNE SAMHÄLLSFÖRENING 24 MARS 2020 

 
 

1. Mötet öppnas av Frida Andersson.  

2. Röstlängd för årsmötet fastställs.  

3. Årsmötet anser att mötet har utlysts på rätt sätt.  

4. Föredragningslista fastställs.  

5. Till ordförande för mötet väljs Christian Funk och till sekreterare väljs Therese Friman.  

6. Till protokolljusterare valdes Fredrik Nygren och Alexander Frantz.  

7. Styrelsen läser upp årsredovisningen (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. Årsmötet godkänner årsredovisningen.  

8. Revisorn Marie Louise Gustavsson läser upp revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets- och räkenskapsåret och föreslår årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisorernas 
berättelse godkänns.  

9. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.  

10. Årsmötet godkänner föredragen verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret. 

11. Frida Andersson väljs till ordförande på 1 år.  

12. Årsmötet beslutar om att kommande år ha nio ledamöter i styrelsen.  

13. Årsmötet väljer in följande personer till styrelsen (nyval, två år):  Nyval Sven-Åke Jönsson, Haris Huzejrovic, 
Urban Eriksson, Fredrik Nygren och Alexander Frantz. 

14. Årsmötet väljer Andreas Gustavsson och Marie Hanaholm till valberedning. Till sammankallande väljs 
Andreas Gustavsson.  

15. Gustav Rappe väljs till revisor på en mandattid på två år. Mari-Louise Gustavsson sitter kvar ett år till.  

16. Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift för nästkommande år (2021).  

17. Inga motioner eller förslag har inkommit.  

18. Styrelsen läser upp förslag till stadgeändring. Förslaget gäller §16 - kallelse till årsmötet. Styrelsens förslag 
är att byta ut meningen om att övriga medlemmar ska kallas genom annons i Smålandsposten till att i stället 
kallas via sociala medier. Förslag till ändring lyder således: “Övriga medlemmar kallas via sociala medier och 

 
Rottne Samhällsförening Org.nr: 802467-1383 
c/o Mari Hanaholm Bankgiro: 5908-0200 
Norraby Nabben E-post: info@rottne.nu 
363 33 ROTTNE Hemsida: www.rottne.nu 



 
 

meddelande på föreningens hemsida samt genom anslag på allmänna och andra anslagstavlor inom 
föreningens verksamhetsområde.” 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag till förändring i stadgarna.  

19. Övriga frågor 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka om intresse finns hos föreningar i Rottne för ett kanslirum i 
Rottnegården.  

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten för föreningar i Rottne att söka bidrag till 
investeringar eller evenemang. 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att få till ett eluttag vid badplatsen.  

20. Ordförande Christian Funk avslutar mötet.  

 

 

Christian Funk Therese Friman  

Ordförande Sekreterare  

 

 

Alexander Frantz Fredrik Nygren  

Justerare Justerare  
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