
söndag 8 mars 2020

Årsmöte Angelstad Sockenråd 2020
Närvarande: Sittande styrelsen, Susanne Johansson. Totalt 8 st.

• Mötet öppnas av ordförande Ulf Andersson

• Val av ordförande 

Ordförande för mötet blev Ulf Andersson

• Val av sekreterare

Sekreterare för mötet blev Sebastian Skoglund

• Val av justeringsmän 

Susanne Johansson, Jenny Karlsson

• Kallelsen godkändes

• Fastställande av dagordning godkändes

• Verksamhetsberättelsen godkändes

• Revisionsberättelse och redogörelse av kassan

Iris Nilsson gick igenom årets ekonomiska händelser. 

Behållning vid årets början Kontant  213kr Bankkonto  26.228,74 kr
Behållning vid årets slut Kontant  839kr Bankkonto  25.038,87 kr  

• Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.



söndag 8 mars 2020

• Val av ordförande 

Ordförande för 2020 blir Robin Linnér

• Val av ordinarie ledarmöten på 2 år

Michael  Åhlander, Johan Gunnarsson, Sebastian Skoglund

• Val av ordinarie ledarmöten på 1 år

Jenny Karlsson, Iris Nilsson

• Val av suppleanter 1år

Oscar Holmqvist , Tonny Andersson, Mikael Henrysson 

• Val av revisorer

Bodil Ramshammar, Nils-Erik Linnér

• Val av valberedning

Ingrid Pettersson, Ulf Andersson

• Övriga frågor

• Cykelfesten

Vi kan avsluta kvällen i godsmagasinet säger Susanne. Det finns gasol värmare att låna 
som vi brukar ha under julskyltningen för att hålla värmen. Ingen anmäld än så länge.

• Badplatsen

Vassröjning måste göras i år. Vi kan låna kortare liar av Ulf Andersson. 
Vårstädningen av badplatsen är bestämd till den 27/4 kl 17.00
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•  Angelstad båtklubb

Båtklubben har fått bidrag ifrån Bolmens regleringsfond vilket gör att hela piren kan vara 
renoverad under detta året berättar Susanne Johansson.

• Förslag på aktiviteter

Tipsrundor är ett återkommande förslag som har kommit in till oss på aktivitet. Det skulle 
kunna vara 3-4 söndagar under oktober. 

• Nästa möte hålls den 29/3 kl 18.00, hos Iris 

• Mötet avslutas

Jenny Karlsson Susanne Johansson

_______________________ ___________________________
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