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Protokoll nr 1 för årsmöte i föreningen Kallbadhusets vänner 

Saltholmen den 22 februari 2020. 
Tid: 11:00-12:30 

Plats: Dalheimers hus 

 

Närvarande: Sittande styrelse, och bifogad deltagarlista. 

1.    Mötets öppnande  

Styrelseordförande Lena Stålby hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2.    Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt – Stämman svarar enhälligt Ja. 

 

3.    Val av mötesfunktionärer 

a) ordförande – Lena Stålby 

b) sekreterare – Anna-Carin Bernardi 

c) protokolljusterare, tillika rösträknare – Bengt Bernhardz  och Sten Sundström 

4.   Fastställande av röstlängd för mötet – 83 stycken. 2 fullmakter. 

5.   Fastställande av dagordning – Dagordningen fastställs. 

6.   Föredragningar 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Ulrika Modén läser upp verksamhetsberättelsen. Se även bifogad fil. 

b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret.  

Kikki Johansson och Cia Krantz redovisar. Se även bifogad fil. 

 

c) Internrevisorernas berättelse/verksamhetsgranskning över styrelsens 

förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 

Internrevisorerna Anna-Marie Lundström och ( Lena Schubert, ej närvarande) 

berättar och redovisar deras iakttagelser under året. Dom tycker samarbetet med 

styrelsen har fungerat bra. Dom har haft full insyn i styrelsearbetet och de 

känner sig trygga med att styrelsen följer de lagar och förordningar som finns. 

Protokollen som alla är signerade har kommit till deras kännedom direkt efter 

varje möte. Dom förordar full ansvarsfrihet för styrelsen.   

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Styrelsen ges ansvarsfrihet.  
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8.   Fastställande av:   

 a) Medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter under 2020. Stämman röstar för detta.  

 

 b) Arvoden och ersättningar 

Lovisa Bellman sammankallande för valberedningen föreslår 90.000:- att fördela fritt i 

styrelsen. Plus 250:- per/person och protokollfört möte.   

Majoriteten röstar Ja. 

Revisorernas och valberedningens ersättning föreslås höjas till 2000:- 

Majoriteten röstar Ja 

 

      

 9. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner från 

      medlemmar.  

En motion från Ingegerd Cronberg har inkommit 

Se bifogad fil. Stämman röstar för styrelsens förslag. 

En motion från Sven-Erik Grönlund har inkommit. 

Se bifogad fil. Stämman röstar för styrelsens förslag. 

En motion från styrelsen har inkommit. 

Se bifogad fil. Stämman röstar för styrelsens förslag. 

 

 

10.  Val av (vilket valberedningen presenterar): 

 

a) Ordförande  1 år                                                                                                                      

Lena Stålby 

 

b) Kassör 2 år                                                                                                                                   

Kikki Johansson  

 

c) Ledamöter                                                                                                                          

Anna-Carin Bernardi  -2 år.                                                                                                                             

Karin Nilsson – 1 år                                                                                                                                          

Cia Crantz  - 1 år                                                                                                                                       

Christina Kjellsson – suppleant  1 år                                                                                             

Johan Sandberg – suppleant 1 år 
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 d) Revisorer (för en tid av ett år). I detta val får inte styrelseledamöter delta. 

Sittande interrevisorer Anne-Marie Lundström och Lena Schubert sitter kvar 1 år till. 

 

 e) Ledamöter till valberedningen 

Sittande valberedning Lovisa Bellman, Franz Fleissner och Rikard Sigurd sitter kvar 1 år till.  

 

11.   Information Budget 2020 

Lena presenterar budgeten för 2020. Se bifogad fil.  

12. Övriga frågor 

2020 skall det vara noll tolerans på bakläder. Noll toleransen skall upprätthållas genom 

information och att medlemmarna hjälps åt.  

En Facebook grupp är startad, Medlemmar Saltholmens kallbadhus. Denna har en medlem 

startat och för att bli insläppt kommer man få svara på en del frågor.  

 

Lena Stålby tackar av Ulrika Modén och Ulf Bjerstaf som lämnar sina styrelseuppdragen. 

 

13.   Mötets avslutande 

Ordförande Lena Stålby tackar och avslutar mötet.   

 

X
Lena Stålby

Styrelseordförande

X
Anna-Carin Bernardi

Sekreterare

 

X
Bengt Bernhardtz

Justerare

X
Sten Sundström

Justerare

 


