
 

Sundsby Vänförening 

ÅRSMÖTE I SUNDSBY VÄNFÖRENING 150322 

i Valla församlingshem med 42 medlemmar närvarande 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan-Åke Andersson öppnade mötet och hälsade välkommen. 

2. Fastställande av röstlängd 

Medlemslistan delades ut och närvarande medlemmar ombads att markera på denna 

vilka som var närvarande. 

3. Val av mötesordförande 

Gerhard Carlsson valdes till mötesordförande. 

4. Val av mötessekreterare 

Morgan Williamson valdes till sekreterare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Gösta Spjuth och Hillevi Svensson valdes. 

6. Mötets behöriga utlysande 

Mötet fann så vara fallet. 

7. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse fram till 131231 

Den utdelade verksamhetsberättelsen godkändes (se bilaga). 

 



9. Styrelsens ekonomiska berättelse fram till 131231 

Den utdelade redogörelsen godkändes (se bilaga). 

10. Revisorernas berättelse 

Denna föredrogs och godkändes (se bilaga). 

11. Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

12. Val av ordförande 

Jan-Åke Andersson valdes till ordförande för ett år. 

13. Val av ordinarie ledamöter 

Valberedningens förslag; omval av Eva Bertilsson-Styvén,  Gunilla Jahnsen och 

Morgan Williamson, samtliga på två år, godkändes. 

14. Val av revisorer 

Omval av Siv Bernhardsson på två år. 

15. Revisorssuppleant 

Ulf Eskilsson omvaldes för en tid av ett år. 

16. Valberedning 

Torgny Dahlqvist som sammankallande och Evert Gollungberg omvaldes och Laila 

Hjalmarsson nyvaldes, samtliga på ett år. 

17. Medlemsavgifter 

Beslöts att denna skall vara oförändrad, dvs 100 kr för enskild medlem, 150 kr för 

familj och 500 kr för företag odyl. 

18. Styrelsens förslag och motioner 

Några sådana förelåg ej. 

19. Övriga frågor 

Stämman beslöt att utställare mfl vid aktiviteter på Sundsby skall bearbetas för att bli 

medlemmar i föreningen. 

20. Mötets avslutning 

Efter en välkomnande kall cider, information om framtidsplanerna för Sundsby av 

Lena Karlstedt (avdelningschef för turism, evenemang, bio och Sundsby) från Tjörns 



kommun, ett bejublat framträdande av Klövedals Spelmansgille samt en god 

landgång med kaffe avslutades stämman. 
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