
        ÅRSMÖTE   TIF   26 juli 2020 

        Antal medlemmar: 33 st  

1. Mötets öppnande: En tyst minut hölls för medlemmar som avlidit senaste året. 

2. Val av ordförande för årsmötet: Benny Rasmussen 

Val av sekreterare för årsmötet: Hans Rickler 

3. Val av justerare tillika rösträknare: Göran Lindqvist och Ulf Rickler. 

4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande: Godkändes. 

5. Godkännande dagordning: Dagordningen godkändes. 

6. Framställande av verksamhetsberättelse, resultat-och balansräkning: Jahn Sundin (kassör) 

gick igenom verksamhetsberättelsen och resultat-och balansräkningen.  

Se bilaga. 

7. Revisorernas berättelse: Stefan Magnusson (revisor) gick igenom. Stickprover har gjorts på 

verifikationer, särskilt uthyrning. Allt är i sin ordning och bokförningen har förts med 

noggrannhet. Ansvarsfrihet, för styrelsen, föreslogs. 

8. Fastställande av resultat-och balansräkning: Ja 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Ja 

10. Beslut om årsavgiftens storlek: Styrelsen föreslår höjning av årsavgiften, p.g.a höga kostnader i 

samband med utskickning av inbetalningskort. 

 Familjemedlemsskap höjs från 200kr till 250kr. 

 Enskilt medlemsskap höjs från 150kr till 200kr. 

 Årsmötet godkänner höjningarna. 

11. Stadgeenliga val: 

       Val av ordförande 1 år: Peter Georgio                                  

       Val av styrelseledamot 2 år: Ulla Georgio 

       Val av styrelsesuppleant 1 år: Emil Lillebrunner 

       Val av revisorer 1 år: Stefan Magnusson  

                                             Kristina Olausson. 

       Val av revisorsuppleant 1 år: Birgitta Fredriksson. 

       Val av valberedning 1 år: Birgitta Fredriksson 

                                                    Elisabeth Persson 

12. Arvoden och ersättningar: Årsmötet godkände att    

      styrelsen får ha en gemensam middag på intresseföreningen bekostnad. 

13. Övriga inkomna skrivelser och motioner: Inget inkommit. 

Övrigt: Ordförande i skärgårdskraft föredrog lite vad dom har gjort trots att dom inte har 

öppet, p.g.a coronaviruset. Bl.a har dom skyltat i fönstren.  

      Kyrkan: Jahn Sundin föredrog lite ang. renoveringen       

      av kyrkan. Lunds stift står för största delen av  

      kostnaden. Jämjö pastorat står för resten och det är dom som ska genomföra renoveringen. 

      Vad är dykpark i Djupasund? Frågan kom upp. 

      Dykaktiviteter kommer att genomföras runt Ekenabben. Toaletter m.m kommer att anskaffas. 

      Fiber: Diskussioner ang. fiber och IP-only. Inget nytt.   

      Avslutning: Ordförande tackade för visat intresse. 

      Anm.  Mötet hölls ute p.g.a coronaviruset. 

 

      Ordf: Benny Rasmussen                    Sekr: Hans Rickler 

 

 

 

 

       Just: Göran Lindqvist                          Just: Ulf Rickler 


