Föreningsstämma - Bohusläns skärgårdsråd - BSR 2019 – 04 - 06

Församlingshemmet, Rönnäng

§ 1

Föreningsordförande Jan-Eric Ericsson förklarar stämman öppnad.

§ 2

Närvarolista, tillika röstlängd skickas runt för påskrift (Bilaga I).

§ 3

Val av mötesordförande:
mötessekreterare:
justeringsmän:

§ 4

Fråga till stämman: Har kallelse gått ut i stadgeenlig tid? Svar: Ja.

§ 5

Dagordningen godkännes. (Bilaga II)

§ 6

Verksamhetsberättelse (Bilaga III) presenteras, med efterföljande
frågestund.
Resultaträkning (Bilaga III) och Balansräkning (Bilaga III) presenteras och
frågor besvaras på dessa.
Resultatdisposition (Bilaga III) presenteras och godkännes.

§ 7

Revisionsberättelsen (Bilaga IV) läses upp, godkännes och läggs till
handlingarna.

§ 8

Fråga om föreningsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen
besvaras med ett enhälligt: JA.

§ 9

Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar. INGA.

§ 10

Föreningsstämman fastställde ingen budget för verksamhetsåret 2019.

§ 11

Årsavgifterna för 2020 fastställes oförändrade:
Förening: 300 kr/år
Enskild medlem: 100 kr/år

Jan-Eric Ericsson
Lena Kjellman
Gösta Andersson och Egon Helgesson

§ 12

Val:
Styrelseordförande:

Jan-Eric Ericsson

1 år

En avsägelse har inkommit – Björn Bryngelsson, Hamburgsund

Ledamöter:
Omval:
Nyval:
Suppleanter:

Åke Knutsson
Sigvard Utbult
Åsa Hardin
Susanna Leibovici
Dag Lundman, Hamburgsund

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Styrelsen får i uppdrag att adjungera en ny suppleant under året.

§ 13

Revisor:
Revisorsuppleant:

Yngve Larsson
Sven-Erik Larsson

1 år
1 år

§ 14

Valberedning: Bert Olsson - sammankallande
Vakant

§ 15

Framtida verksamhet - (Bilaga V)
* Den från 2018 beslutade arbetsplanen ligger fast och arbetas med.
* Leaderprojektet: fortsätter enligt inlämnad plan.
* Bevaka och driva på för en omarbetning av strandskyddslagen.
* Bevaka frågan om ev. återinförande av fastighetsskatt.
* Bilda en arbetsgrupp för de vita färjorna i Bohuslän.
* Styrelsen ska arbeta för att få någon med från norra Bohuslän i
valberedningen.

§ 16

Övriga ärenden:
* Bopliktsfrågan enligt Norgemodellen diskuteras.
* Tidningsutdelning i skärgården. VTD delar inte längre ut tidningar på
öarna utan lägger dem på terminalen på resp. ö.
* Västtrafiks nya zonindelning, skärgårdskortet försvinner – hur påverkar
det kostnaden för de boende på öarna?
* Ny hemsida finns: www.bohuslansskargardsrad.se
* Facebooksidan ”Bohusläns Skärgårdsråd” har funnits i flera år.
* Den slutna Facebookgruppen ”Bohusläns Skärgårdsråd” används för
intern kommunikation i styrelsen tillsammans med e-post.

1 år
1 år

§ 17

Jan-Eric E tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat.

___________________________________________________________________________
Jan-Eric Ericsson - mötesordförande
Lena Kjellman - mötessekreterare

___________________________________________________________________________
Gösta Andersson justerat Egon Helgesson
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