Protokoll
Årsmöte Sjunnens Samhällsförening 190320
Antal närvarande: 14
§1901

Val av ordförande

Fredrik Esséen väljs till mötets ordförande.
§1902

Val av sekreterare

Theresia Bohman Käck väljs till mötets sekreterare.
§1903

Val av justerare

Jan-Åke Johansson samt Nils Josefsson väljs att justera dagens protokoll.
§1904

Mötet behörigt utlyst

Mötet är behörigt utlyst. Annonsen i Vetlanda-Posten kom inte in i rätt tid men kontakt med
tidningen togs i god tid. Informera även på Sjunnen.se och inte bara som evenemang på vår
Facebook-sida och uppsatta lappar på anslagstavlor.
§1905

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§1906

Verksamhetsberättelse

Theresia Bohman Käck läser upp verksamhetsberättelsen.
§1907

Förvaltningsberättelse

Christina Svensson läser upp förvaltningsberättelsen. Går med ca 1800 kr i förlust på grund
av renoveringskostnader. Förväntas få in ytterligare hyra av lokalen tack vare uppfräschning
av lokalen.
I och med byte av kassör har också byte av bank gjorts från Swedbank till Länsförsäkringar
för enkelhetens skull. Diskussion kring bankavgift, bankgirot kostar mycket men nödvändigt
för tillfället. Utvärdera startat Swish-konto vid nästa bokslut.
§1909

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§1910

Medlemsavgift

Medlemsavgiften oförändrad som tidigare, dvs. 100 kr/hushåll.

§1911

Val av styrelsemedlemmar samt revisorer

Redovisas av årets valberedning av Nils Josefsson och Rolf Melsås.
Styrelse:
Ordförande: Fredrik Esséen, omvald för 2 år
Vice ordförande: Göran Nilsson, 1 år kvar
Sekreterare: Theresia Bohman Käck, 1 år kvar
Vice sekreterare: Sara Franzén, omvald för 2 år
Kassör: Ulrika Bernström, 1 år kvar

Ledamöter:
Johanna Granlöv, 1 år kvar
Jan-Åke Johansson, 1 år kvar
Suzette Johansson, 1 år kvar
Susanna Dahlskog, omvald för 2 år
Benny Svensson, väljs för 2 år

Revisorer:
Berit Oscarsson, 1 år kvar
Dennis Kristensen, väljs för 2 år

Valberedning
Christina Svensson och Anne-Marie Ek väljs för 1 år

§1912

Övriga frågor

Rolf Melsås ger förslag på att anordna en Sjunnendag med tipsfrågor och ytterligare en
fotbollsmatch ”toppen mot botten” samt att ha en vandringspokal.

Nils-Åke Josefsson föreslår att nyinflyttade till Sjunnen ska få ett informationsblad om vilka
aktiviteter samt informationskanaler vi har i Sjunnen. Gärna att någon från styrelsen knackar
på och hälsar välkommen.
Ordföranden informerar om hur det går med kontakt tagen med kommunen angående
renovering av lekparken och ventilationen i Karlsbergsgården. Ventilationen ska tittas på
inom kort.
Benny Svensson tar upp att fotbollsplanen i lekparken står outnyttjad. Erbjuda Holsby SK att
använda planen till ungdomslagen istället för att de tränar vid stora vägen. Det är mycket
vatten på planen nu på våren och kontakt tas av styrelsen med kommunen för att se om
dräneringen är funktionell. Fungerar brunnarna som finns på kortsidorna? Ordföranden
kontaktar HSK:s Peder Stålhammar för att erbjuda nyttjande av planen.
Det går rykten om att Sjunnens Alpina ska upplösas vilket dementeras.
Motionsspåren i närheten av Sjunnen diskuteras. HSK är ansvariga för elljusspåret. Tidigare
har Lasse Ek ideellt klippt och slagit sly men i år orkar han inte detta. Ordförande meddelar
Peder Stålhammar att Lasse inte kommer klippa i år.
Folkhögskolan har satt upp egna märkningar med olika långa slingor.

§1912

Mötet avslutas

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte 190410.

Sekreterare:

……………………………………………………………….
Theresia Bohman Käck

Justerare:

………………………………………………………………..

……………………………………………………………

Jan-Åke Johansson

Nils Josefsson

