Protokoll för vid årsmöte för Rottne Samhällsförening (802467-1383) 24 mars
2021
Mötet hålls digitalt.

1. Mötet öppnas
Therese Friman hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat
2. Fastställande av röstlängd
Beslutas att upprätta röstlängd om det blir aktuellt
3. Mötet utlyst på rätt sätt
Therese Friman informerar att det 3 veckor innan årsmötet funnits kallelse på
föreningens hemsida och på facebook. Dessutom har affischer satts upp i samhället.
4. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet godkänner föredragningslistan
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande väljs Linda Gustafsson och som sekreterare väljs Eva Pia Andersson
6. Val av protokollsjusterare
Sven-Åke Jönsson och Petter Nyrén väljs som justerare
7. Styrelsens årsredovisning
Therese Friman redogör för samhällsföreningens verksamhetsberättelse, samt balans
och resultaträkning. Pga pandemin har flera traditionella arrangemang som t ex
Rottnedagen och Nationaldagsfirandet ej kunnat genomföras. Det enda arrangemang
som genomförts var julgransplundringen.
Diskussioner har förts med kommunen ang badplatsen, nya tomter och torgmiljön i
centrum. En arbetsgrupp som arbetar med utbyggnad av sporthallen har bildats.
Även nattvandring har skett vid några tillfällen.
Föreningen har fått 35000kr i kommunalt bidrag.
Årets resultat är +18179kr
8. Revisorernas berättelse
Marie-Louise Gustafsson redogör för revisorernas arbete. De finner allt i sin ordning
och de yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Verksamhetsplan och budget
Alexander Frantz läser upp verksamhetsplanen som bl a beskriver fortsatta
diskussioner med kommunen, planering för Rottnedagen samt arbetet angående
utbyggnad av sporthallen.
Samhällsföreningen kommer inte söka några bidrag från kommunen i år pga att inga
arrangemang kunde genomföras 2020.

11. Val av ordförande för en tid av 1 år
Sven-Åke Jönsson väljs som ordförande, nyval
12. Val av antal ledamöter i styrelsen
Beslutas om 9st ledamöter (inkl ordföranden)
13. a) Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Följande väljs av årsmötet
Therese Friman, omval
Maja Svelander, nyval
Frida Andersson, omval
Följande har 1 år kvar
Alexander Frantz
Fredrik Nygren
Petter Nyrén
Urban Eriksson
Haris Huzejrovic
b) Tilläggsval
Inga tilläggsval finna att göra
14. Val av valberedning
Följande väljs av årsmötet
Anna Hansson, sammankallande
Kenneth Jonasson

15. Val av revisorer, 2 ordinarie ledamöter på 2 år och en suppleant på 1 år
Följande väljs av årsmötet
Marie-Louise Gustafsson, omval
Ledamot vakant, styrelsen får i uppdrag att lösa detta
Suppleant vakant, styrelsen får i uppdrag att lösa detta

16. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år
Årsmötet beslutat oförändrad medlemsavgift
300kr för föreningar/småföretag samt 600kr för övriga företag
17. Motioner
Inga motioner har inkommit
18. Övriga frågor
Marie-Louise Gustafsson tackar samhällsföreningen för ett bra jobb.
19. Mötet avslutas
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