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PROTOK OLL FRÅN ÅRSSTÄ MMA 2020
TID OCH PLATS: DEN 24 MAJ, KL 14.00 I AMFITEATERN

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Peter Westin hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd för mötet
Beslöts att förteckningen över närvarande registrerade medlemmar, 18 till
antalet, ska utgöra röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Annika Haglund valdes till ordförande och Gudrun Söderberg till sekreterare
för mötet.
4. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt kallat.
Fastställdes att mötet blivit utlyst på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
6. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet samt vara rösträknare
Anne-Cathrine Beijer och Kicki Eesmäe valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.
7. Behandling av verksamhets berättelse
Verksamhetsberättelsen har varit tillgänglig på hemsidan i laga tid och lades
med godkännande till handlingarna.
8. Behandling av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen hade bifogats årsredovisningen . Revisor Erik Brusewitz
tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Balans- och resultaträkning fastställdes .
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10. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning
Beslutas att årets förlust balanseras i ny räkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorns tillstyrkan i revisionsberättelsen beviljades styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
12. Framtidsplaner och budget för 2020
Peter Westin presenterade planer och budget för det kommande
verksamhetsåret, vilket fastställdes av mötet.
13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet ledamöter till 6
plus ordförande
14. Val av styrelseledamöter
Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter.
Nyval: Dag Dimeo, Magnus Jansson och Fredrik Roeck Hansen (alla för 2 år)
Omval 2020: Gudrun Söderberg (för 2 år), Carina Bjurström (för 1 år), Sean
0 'Donnell (för 1 år).
15. Val av ordförande
Peter Westin omvaldes för ett år.
16. Val av valberedning
Omval : Sofia Arden
Nyval: Birgitta Torstensson, Malin Söderberg Wikström
17. Val av en revisor samt en revisorssuppleant
Till revisor omvaldes Erik Brusewitz, till suppleant omvaldes Katharina
Gustafsson.

18. Fastställande av medlemsavgift för 2021
Stämman beslutar att avgiften höjs till 250:19. Beslut om styrelsearvoden
Arvoden utgår ej .
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20. Inkomna motioner
Det har ej inkommit några motioner.
21. Övriga frågor
Avgående ledamöter Håkan Edvardsson tackas för sina insatser i styrelsen.
Övriga avgående Marie du Rietz, Anders Thulin och Thomas Sandberg var ej
närvarande.

Vidare tackas Ulla Undemo för sina insatser för dambadets trivsel under
många år.
Föreslås från mötesdeltagare Anne-Cathrine Beijer att fakta om badet och
dess historia, i ord och bild, anslås utanför badet i syfte att året runt kunna ge
information till intresserade personer som promenerar förbi.
Föreslås vidare att styrelsen försöker att mer frekvent sprida information om
badet via Saltsjöbladet.
Mötesdeltagare Kicki Eesmäe föres lår tydligare information på hemsidan
gällande vilka riktlinjer badet förespråkar angående den pågående pandemin.
Erik Brusewitz lyfter fram det goda resultat som vårens kampanj för att
förstärka föreningens ekonomi har inneburit.
Resultatet är hittills en gåva samt en kraftig ökning av antalet medlemmar.
Föreslås att kampanjen fortsätter; genom ansökan om fondmedel samt
fortsatt värvning av medlemmar.
22. Stämman avslutas
Mötesordföranden tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad.
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Sekreterare för mötet
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Anne-Cathrine Beijer

Justeringsman
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Annika
Ordföra,nde för mötet
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Kicki Eesmäe
Justeringsman

