Protokoll – Årsmöte med Vikens Kultur- och Byaförening, 16 juni 2020
Plats: Möte ute vid Eriksborg pga Corona
§1. Årsmötets öppnande och godkännande av dagordningen.
Ordförande Lotta Hördin öppnade årsmötet och dagordningen godkändes.
§2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet.
Lotta Hördin valdes till ordförande och Kristina Hagman till sekreterare.
§3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Årsmötet godkändes som stadgeenligt utlyst. Annons i HD, affischer i byn, hemsida
och Facebooksida.
§4. Fråga om röstlängd på årsmötet.
Det godkändes att vi upprättar en röstlängd vid behov under årsmötet.
§5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och tillika
vara rösträknare vid eventuell votering.
Till justeringsmän valdes Leif Olsson och Olle Lindskog.
§6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2019 samt av ekonomisk
rapport.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport hade kopierats och låg framme för
årsmötets deltagare. Lotta Hördin gick igenom verksamhetsberättelsen och Fredrik
Hallgårde den ekonomiska rapporten.
§7. Föredragning av Sophiamöllans, Skeppargårdens och Sjöfartsmuseets
årsberättelser.
Representanter för respektive styrelse redogjorde för årets verksamheter.
§8. Föredragning av revisorernas berättelser.
Revisorernas berättelser hade kopierats och låg framme för årsmötets deltagare.
§9. Fastställande av resultat och balansräkningar samt verksamhetsberättelse för 2019.
Årsmötet fastställde och godkände resultat, balansräkning och verksamhetsberättelse.
§10. Beslut om ansvarsfrihet för VKB:s styrelse och styrelserna för Sophiamöllan ,
Skeppargården och Sjöfartsmuseet för den tid som revisionen omfattar.
Samtliga styrelser beviljades ansvarsfrihet.
§11. Fastställande av budget för 2020.
Budget godkändes och fastställdes. Pga Corona kommer budgeten att justeras.

§12. Fastställande av årsavgift.
Årsavgift à SEK 200kr / hushåll och år fastställdes, och är oförändrad.
§13. Fastställande av kostnadsersättning till styrelseledamöter.
Styrelsen arbetar utan arvode.
§14. Val av ordförande 1 år.
Fredrik Hallgårde valdes till ordförande.
§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Årsmötet valde och godkände följande sammansättning av styrelsen.
Ordinarie ledamöter
Kristina Hagman
Gert van Doormalen
Thomas Uziel
Kjell Näslund
Pelle Fänge
Christina Norström
Erik Juelsson
Christoffer Magnusson

Kvarstår
Omval
Omval
Kvarstår
Nyval
Fyllnadsval
Nyval
Fyllnadsval

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
2 år
1 år

Suppleanter
Lisbeth Ryberg
Elisabeth Schönbeck

Omval
Omval

1 år
1 år

§16. Val av till styrelsen adjungerande ledamöter tillika val av ordförande för Sophia
möllan, Skeppargården och Sjöfartsmuseet.
Årsmötet valde och godkände följande.
Ordförande Skeppargården
Ann-Britt Strufve
Omval
1 år
Ordförande Sophia möllan
Malte Wennerström
Omval
1 år
Ordförande Sjöfartsmuseet
Lars Reuter
Omval
1 år
Redaktör Byaluren
Olof Engvall
Omval
1 år
Ansvarig bryggor/badhytter
Kay Winqvist
Omval
1 år
§17. Val av revisorer.
Revisorerna Daniel Holmberg, Susanne Sahlman och suppleant Roland Bengtsson
valdes som revisorer.
§18. Val av valberedning.
Ulf Hallgårde och Markus Solälv valdes in som medlemmar i valberedningen.
§19. Övriga frågor.
VKB gör skrivelser till kommunen både om Statoil tomten och detaljplanen för
Stubbarp Välinge. Vi pratade också om Grön Plan som handlar om de gröna

områdena inom Viken.
§20. Årsmötet avslutas.
Årsmötet avslutades med att Lotta Hördin, Lars Niwong och Per Eriksson
avtackades.
Viken 2020-06-28
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