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Protokoll från Lingarö Intressefiirenings årsmöte 2018-06-09
l.
2.
3.
4.
S.

Styrelsens ordforanden Janne Skoglund hälsade alla välkomna, och var glad över den goda uppslutningen.
Mötet hade blivit behörigen utlyst.
Janne Skoglund valdes till mötets ordforande, Kjell Sigerud till sekreterare, Mats Hallgren och Birgitta
Lindström till j usterare.
Den forelagda dagordningen attogs av mötet.
Verksamhetsberättelsen redovisades av ordforanden, som apostroferade Lingarödagen och Julmarknaden
speciellt. Båda har hög mysfaktor, och ger goda inkomster. Årsmötet beslutade dock att forvandla
julmarknaden till en höstmarknad, eftersom landskapet fullständigt valtrar sig i julmarknader i december.

Preliminåirt datum 17 november.

Vår avgående kassör, efter nio lortjtinstfulla år, redovisade revisorns redovisning, vilken var utan
anmåirkning. Carina gick också igenom budgeten for nästa år, samt redogiorde ftir det ekonomiska läget i
stort. Vilket är bra. Möjligen kan vi betala av vårt lån lite fortare, men stgelsen har valt att vila på hanen tills
s
ktarhet brirrgasi-vattesffigan.
lite smolk. Det är svårt att ffi in medlemsavgifterna. Många medlemma kräver multipla påminnelser.

6.
7.
g.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med acklamation.
Ett lorslag om gruppvandringar i nåirmiljön mottogs med stor entusiasm. Det finns många stigar och
vandringwagar naiigårds, vilka är okända for fastboende, och i synnerhet frr sommarfolket. Mötet utsåg
Mats Hattgrån och Rolf Johansson att arbeta fram ett forslag om hur vi kan ftl'rverkliga id6n. De ska
marknadsfora be givenheten under Lingarödagen.
Vi har ingen vafiredning. Därlor agerar sfyrelsen i dess ställe, vilket årsmötet ansåg vara en nog så god
lösning. Så har ser den tilltriidande styrelsen ut:
a/ Ordforande - Janne Skoglund på två år
b/ Sekreterare - Kjell Sigerud, eff år
c/ Kassör - Barbro Nilsson, ett år
d/ Ledamöter - Carina Tegfors, Andreas Westlund och Fredrik Bergström, två år
e/ IT-ansvarig - Rickard Wiksten, eff år
f/ Bokningsansvarig - Eva skoglund och Mimmi Jonsson, ett år
g/ Loppis - Rolf Johansson och Östen Lindgren, ett år
h/ Festkommittd Marika Kroppegård, Victoria Johansson Platt, Eva Skoglund och Ingemar Jansson, ett år

-

9.

Revisor - Gerd Larsson, ett år
10. Sågudden ventileras under varje årsmöte. Vassen tenderar atttaöver och Margareta Sundberg vill att något
göis. Föreningen har inköpt en vassröjare, vilken finns hos Janne Skoglund, och samme Janne fyckte att de
som har badande bam/barnbarn kunde ta ett större ansvar ftir stranden. Vilket också var årsmötets

uppfattning.
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