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Protokoll fört vid årsmöte i Kinda Kanals Vänner vid Hovetorps sluss, 

2011-07-03. 

 

 

Närvarande: 22 medlemmar varav 8 från styrelsen.  

 

 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

§2 Godkännande av dagordning. 

 Ordförande meddelade att dagordningen behövde kompletteras med två punkter: 

 ”Resultat och balansräkning” samt ”Verksamhetsår kontra budgetår”. 

 Mötet beslutade att godkänna dagordningen med de föreslagna tilläggen. 

 

§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Föreslogs Bengt Senneberg som mötesordförande och Håkan Liljeström som 

sekreterare. 

Beslutade mötet att välja Bengt Senneberg som mötesordförande och Håkan 

Liljeström som sekreterare. 

 

§4 Val av två protokolljusterare.  

Föreslogs Åke Drätting och Rolf Vårdstedt. 

Beslutade mötet att välja Åke Drätting och Rolf Vårdstedt som protokolljusterare. 

 

§5 Fastställande av årsmötets behöriga utlysning.  

Kallelse utsänd 2011-06-09 med post till samtliga medlemmar samt med mail. 

Enligt stadgarna skall kallelse göras senast 14 dagar före mötets genomförande. 

Mötet beslutade att årsmötet är behörigen utlyst. 

 

§6 Styrelsens årsberättelse som är utsänd med kallelsen, redovisades av ordföranden. 

Ordförande gjorde efter frågor smärre förtydligande kommentarer.  

 Föreningen har en god ekonomi och likviditet. 

 Mötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna. 

  

§7 Resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret. 

 Kassören redogjorde för de olika posterna samt resultatet. Särskilt kommenterades 

 sjökartorna och den nya fond som hanterar tillgångarna. 

 Mötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna. 
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§8 Revisorernas berättelse.  

 Berättelsen upplästes av kassören eftersom ingen revisor var närvarande. 

 Mötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna. 

  

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

  

§10 Val av ordförande intill dess att 2012 års årsmöte avhållits. 

 Föreslog valberedningen Bengt Senneberg.  

 Valde mötet Bengt Senneberg som ordförande för kommande mandatperiod. 

 

§11 Val av styrelseledamöter på två år (i tur att avgå är: Märta Drätting, Ture 

Göransson, Niklas Hallkvist, Joakim Johansson och Lars Lööw). 

 Föreslog valberedningen Märta Drätting, Ture Göransson, Niklas Hallkvist, 

Joakim Johansson och Lars Lööw. 

 Valde mötet Märta Drätting, Ture Göransson, Niklas Hallkvist, Joakim Johansson 

och Lars Lööw. 

 

§12 Val av två revisorer på ett år (nuvarande är Bo Pettersson, Nils Linderfalk).  

 Föreslog valberedningen Bo Pettersson, Nils Linderfalk. 

 Valde mötet Bo Pettersson och Nils Linderfalk. 

  

§13 Val av valberedning (nuvarande är Rolf Vårdstedt och Margareth Wiklund). 

 Föreslogs Rolf Vårdstedt och Margareth Wiklund.  

 Valde mötet Rolf Vårdstedt och Margareth Wiklund.  

 

§14 Beslut om budget och medlemsavgift för 2012. 

 Kassören föredrog förslag till budget samt att styrelsens förslag är att årsavgiften 

skall vara 100 kr. 

 Beslutade mötet att fastställa förslagen. 

  

§15 Övriga frågor mm från styrelse och medlemmar. 

 1) Rolf Vårdstedt läser upp ett kåseri av Henry Söderberg ur en skrift från 1995 om 

 Hovetorp och slussning med inriktningen att detta är världens medelpunkt. 

 2) Förslag till aktiviteter under KKV 50-årsjubileum 2013 emottages tacksamt av 

 styrelsen inför arbetet med ett program. 

 3)Meddelade sekreteraren att resorna med Kind med inbjudna politiker och 

 tjänstemän från Linköpings och Kinda kommun har ökat förståelsen för kanalens 

 betydelse i  dessa kretsar och innebär att satsningar nu görs organisatoriskt och 

 ekonomiskt. 

  

§16 Avslutning.  

 Ordförande avslutade årsmötet och tackade närvarande för deltagandet.  
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Åke Drätting    Rolf Vårdstedt 

 


