Protokoll fört vid Råå gymnastikförenings årsmöte
Söndagen den 25 april 2021 kl 15:00 i Stugan

1. Mötets öppnande
Ordföranden Ingemar Ask öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Kallelsens godkännande
Kallelsen godkändes enhälligt
3. Val av ordförande för mötet
Ingemar Ask valdes enhälligt
4. Val av sekreterare för mötet
Anne Ask valdes enhälligt
5. Dagordningens godkännande
Mötet godkände dagordningen.
6. Val av två justerare, tillika rösträknare
Malin Hultgren och Angela Sundström
7. Föredragning av 2020 års verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt
8. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten redovisades och lades till handlingarna
9. Revisorernas berättelse
Mötesordförande föredrog revisionsberättelsen och den lades till handlingarna
10. Fråga om ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret
11. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften är oförändrad och beslutas till 200 kronor/år
12. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner
Inga motioner har inkommit
13. Val av ordförande för 2021
Till ordförande valdes Ingemar Ask
14. Val av styrelseledamöter för 2021 och 2022
Nyval av Lars-Göran Frisell
Omval av Hanna Hunziker och Sara Brockie
15. Val av två revisorer för 2021
Omval av Ingela Ivarsson och Lennart Lenander
16. Val av valberedning för 2021
Omval av Birgitta Rosenbäck och Yvonne Somming
17. Fastställande av arbetsordning för 2021
Arbetsordningen godkändes och lades till handlingarna

18. Övriga frågor
Ombyggnaden av Stugan.
Bygglovet är klart och godkänt.
Nu följer samrådsmöte och konstruktionsritningar samt övriga handlingar som erfordras
för att få startbesked.
Kontrollansvarig Mats-Ola Wessman kommer vara behjälplig och ha byggledningsansvar
samt ekonomisk kartläggning för att vi ska kunna gå vidare ut och söka bidrag.
Arrendeavtalet bör förlängas med minst 10 år åt gången.
100-årsjubileum
På grund av rådande pandemi så siktar vi in oss på att kunna fira det under hösten.
19. Avslutning
Dagens ordförande Ingemar Ask tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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