Föreningen Omtanken
												
			
												Protokoll 3/2022

Protokoll fört vid Föreningen Omtankens ÅRSMÖTE på Soldalen den 8 mars 2022, kl 14.30.
Närvarande: 16 medlemmar och inbjuden gäst/ordförande Sara Kånåhols.
§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Eva Wahlgren öppnade mötet och välkomnade de närvarande medlemmarna.
Sara Kånåhols hälsades särskilt välkommen!

§ 2

Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 3

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Inbjudan har skickats till samtliga medlemmar den 20 januari, affischering och inbjudan via
sociala medier. Årsmötet fann mötet stadgeenligt utlyst.

§ 4

Val av åtsmötesfunktionärer
Sara Kånåhols valdes till mötesordförande.
Karin Fredriksson valdes till mötessekreterare.
Maj-Britt Strindhag och Sibylla Axelsson valdes till protokolljusterare.
Sara tackade för förtroendet och uttryckte sin tacksamhet för det värdefulla, ideella arbete
Föreningen Omtanken lägger ner i Borgholms kommun.

§ 5

Föreningens verksamhetsberättelse för år 2021
2021 års verksamhetsberättelse föredrogs av Eva Wahlgren och lades med godkännande till
handlingarna.

§ 6

Ekonomisk redovisning
Kassören Lillemor Palmgren meddelade att föreningen mottagit årsavgift av 47 medlemmar och
att i kassan finns 130.000 kronor. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

Revisorberättelse
2021 års berättelse föredrogs. Revisor hade vid granskning funnit allt i mycket god ordning och
föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
		
§ 8
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§ 7

§ 9

Fastställande av verksamhetsplan för år 2022
Föreliggande förslag på verksamhetsplan föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

Beslut om ekonomisk ersättning till styrelse och funktionärer år 2022
Årsmötet beslöt: att det som tidigare ej utgår ersättning för styrelsearbete
		
				
att reseersättning utgår enligt skatteverkets skattefria del 18,50 kr/mil.
§ 10

§ 11

Fastställande av medlemsavgift för år 2023
Medlemsavgiften beslöts oförändrad 100 kronor för år 2023.

§ 12

Fastställande av föreningens budget 2022
Budgetförslag, att anpassa budget efter godkänd verksamhetsplan, godkändes och lades till handlingarna.

§ 13

Utvärdering om avtal med studieförbundet ABF
Det positiva avtalet med Studieförbundet ABF Kalmar län, förlängs automatiskt ett år.
Under året har ABF sponsrat föreningen för kulturprogram mm. Styrelsen föreslog årsmötet om
fortsatt samarbete.

§ 14

Utvärdering om avtal med AB Revisorerna i Borgholm
Avtalet med AB Revisorerna i Borgholm innefattar månadsrapporter på begäran och
årsbokslut. Avtalet innebär inga kostnader för föreningen. Samarbetet fungerar mycket bra och
är till mycket stor hjälp för kassören. Årsmötet godkände fortsatt samarbete.

Beslut om antalet styrelseledamöter 2022
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter.
		
§ 16
Beslut om antalet styrelseersättare 2022
Årsmötet beslutade att styrelsen skall utökas med en styrelseersättare. Totalt två styrelseersättare,
§ 15

§ 17

Val av styrelseledamöter
Ordförande: Omval av Eva Wahlgren för år 2022
Tre styrelseledamöter för åren 2022-2023
Omval av Cecilia Lindgren, Ebbe Björklund och Sonia Ekstrand.
Kvarstående styrelseledamöter år 2021-2022
Sibylla Axelsson, Karin Fredriksson.
Fyllnadsval efter Lillemor Palmgren, som avsagt sig fortsatt styrelsearbete, valdes Madeleine
Isaksson på ett år 2022.
Två styrelseersättare för 2022
Ove Carestam omval och nyval av Ulla-Britt Johansson.
Val av Hemsidesredaktör 2022
Omval av Mats Bergman

§ 18

Val av revisor och revisorersättare för 2022
Omval av Leif Johansson till ordinarie.
Göran Johansson till ersättare.

§ 19

Val av valberedningen år 2022
Omval av Evelyn Olsson och Linnéa Jonzon. Nyval av Margareta Frogestam.
Sammankallande Linnéa Jonzon.

§ 20

Representanter i Kommunala Pensionärsrådet KPR
Sibylla Axelsson ordinarie och Karin Fredriksson ersättare.

§ 21

Övrigt
Eva Wahlgren visade ett vackert silversmycke som silversmeden på Öland Weronika Silfverling
tillverkat inför föreningens 20-årsjubileum. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att besluta om eventuellt
inköp. Kostnad för smycket är 395 kronor.

§ 22

Avslutning
Mötesordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.
Därefter överlämnade Eva Wahlgren blomsterbuketter till årsmötets ordförande, avgående styrelsemedlemmen Lillemor Palmgren och Soldalens fantastiske fixare Ebbe Björklund. Mona Axelsson,
som tyvärr ej kunde deltaga på mötet, uppmärksammades också med blomsterbukett för 		
många års arbete i föreningen.
Vi bjöds på gott kallskuret från Rosas Handel och till kaffet fick vi njuta av fantastiskt goda kakor
och bullar som Evelyn och Ove bakat.
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