Protokoll
Årsmöte Sjunnens Samhällsförening 2021-09-19
Antal närvarande: 17
§2001

Val av ordförande

Fredrik Esséen väljs till mötets ordförande.
§2002

Val av sekreterare

Theresia Bohman Käck väljs till mötets sekreterare.
§2003

Val av justerare

Nils-Jörgen Josefsson samt Alf Svensson väljs att justera dagens protokoll.
§2004

Mötet behörigt utlyst

Mötet är behörigt utlyst. På grund av rådande pandemi har årsmötet inte kunnat hållas
enligt stadgar utan hålls idag utomhus i lekparken och samhällsföreningen bjuder på korv
och bröd, kaffe och dricka.
§2005

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§2006

Verksamhetsberättelse

Theresia Bohman Käck läser upp verksamhetsberättelsen. Se bilaga.
§2007

Förvaltningsberättelse

Kassör Ulrika Bernström deltar inte vid mötet. Förvaltningsberättelsen läses upp av
sekreterare. På grund av pandemin har inga aktiviteter kunnat genomföras. Se bilaga för
redovisning av utgifter, inkomster och saldo.
§2008

Revisionsberättelse

Berit Oscarsson läser upp revisionsberättelsen. Vill att det framkommer i protokollet att hon
vill att styrelsen ser över utgift för bankkonto och swish då avgifterna stigit sista året och är
en stor del av samhällsföreningens utgifter. Under året som gått har inga aktiviteter
anordnats och därför har inte heller swishfunktionen varit till nytta. Styrelsen ser över
bankavgifterna. Se bilaga.

§2009

Ansvarsfrihet sstyrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§2010

Medlemsavgift

Medlemsavgiften oförändrad såsom tidigare, dvs. 100 kr/hushåll. Under 2021 tas ingen
medlemsavgift ut eftersom inga aktiviteter anordnats.
§2011

Val av styrelsemedlemmar

Valberedningens förslag redovisas av Ann-Marie Ek och Christina Svensson.
Styrelse:
Ordförande: Fredrik Esséen, omval 2 år
Vice ordförande: Göran Nilsson, 1 år kvar
Sekreterare: Theresia Bohman Käck, 1 år kvar
Vice sekreterare: Benny Svensson, nyval på 2 år
Kassör: Ulrika Bernström, 1 år kvar

Ledamöter:
Johanna Granlöv, 1 år kvar
Jan-Åke Johansson, 1 år kvar
Suzette Lundblad, 1 år kvar
Madeleine Svensson, nyval på 2 år

Revisorer:
Berit Oscarsson, 1 år kvar
Rolf Melsås, nyval på 2 år

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

§2020

Övriga frågor

Conny Axelsson uppger att han sökt kontakt med kommunen flertalet gånger för att
efterhöra hur det går med upprustningen av lekparken. Ordföranden, Fredrik, har varit i
mailkontakt med Ola Ljunggren vid flera tillfällen under året men inte fått några klara besked
om när lekparken ska göras iordning. Planen är att lägga ny asfalt och anlägga en boulebana
utmed asfalten samt en yta med sittplatser. Önskemål framkommer att inte dela upp
lekparken på stora och små barn utan istället ha en lekpark för alla.
Flera uttrycker att det är viktigt att vi har en attraktiv lekplats så fler barnfamiljer väljer att
flytta hit till Sjunnen.
Pågår kontakt mellan Sjunnens Alpina och Samhällsföreningen för att se hur vi kan utveckla
området runt skidbacken.
Önskemål om utegym framkommer.
Kommunen har börjat gallra i området vid infarten mot Sjunnen från Vetlanda-hållet.

§2012

Mötet avslutas

Mötet avslutas.
Fredrik sammankallar till nästa möte.

Sekreterare:

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

Justerare:

………………………………………………………………..

……………………………………………………………

Alf Svensson

Nils-Jörgen Josefsson

