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Protokoll fört vid årsmöte med Kinda Kanals Vänner vid hamnen i 

Rimforsa, 2014-06-29. 

 

 

Närvarande: 18 medlemmar varav 5 från styrelsen.  

 

 

§0 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

§1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Föreslogs Bengt Senneberg som mötesordförande och Christer Sörman som 

sekreterare. 

 

Beslutade mötet att välja Bengt Senneberg som mötesordförande och  

Christer Sörman som sekreterare. 

§2 Val av två protokolljusterare.  

Föreslogs Christer Björkman och Sören Hellberg som protokolljusterare. 

 

Beslutade mötet att välja Christer Björkman och Sören Hellberg som 

protokolljusterare. 

§3 Fastställande av årsmötets behöriga utlysning.  

Kallelse utsänd 2014-06-09 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. 

 

§4 Styrelsens års- och förvaltningsberättelse som är utsänd med kallelsen, redovisades 

av ordföranden Bengt Senneberg. Föreningen har en god ekonomi och likviditet. 

 

§5 Resultat och balansräkning  

                      Föreningens kassör Niklas Hallqvist redogjorde för resultat- och balansräkning och 

konstaterade sammanfattningsvis att föreningens ekonomi är god.  

 Mötet beslutade att godkänna dessa och lägga dem till handlingarna. 

  

§6 Revisorernas berättelse.  

 Berättelsen upplästes av Niklas Hallqvist. 

 

 Mötet beslutade att godkänna berättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
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§8 Val av ordförande intill dess att 2015 års årsmöte avhållits. 

 Föreslog valberedningen Bengt Senneberg.  

 Valde mötet Bengt Senneberg som ordförande för kommande mandatperiod. 

 

§9 Val av styrelseledamöter på två år (i tur att avgå är: Christer Sörman, Håkan 

 Liljeström, Claes-Erik Blom och Bo Bäckman) 

. 

 Avsägelse från Bo Bäckman 

  

 Föreslogs omval av Christer Sörman, Håkan Liljeström och Claes-Erik Blom samt 

nyval av Lars E Sjöberg. 

 

 Valdes: Christer Sörman, Håkan Liljeström, Claes-Erik Blom och Lars E Sjöberg 

som styrelseledamöter.  

 

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

  

 Föreslogs: Omval av Bo Pettersson och Nils Lindefalk. 

  

 Valdes: Bo Pettersson och Nils Lindefalk som revisorer. 

 

§11 Fastställande av budget för 2014 

                        Kassör Niklas Hallqvist redovisade föreningens budget för 2014. 

                        Beslutades att fastställa densamma.  

 

§12 Val av valberedning (nuvarande är Rolf Vårdstedt och Anders Ljung)  

 

 Föreslogs omval av Rolf Vårdstedt och Anders Ljung. 

  

 Valdes: Rolf Vårdstedt och Anders Ljung. 

 

§13 Beslut om medlemsavgift för 2015. Styrelsens förslag är att årsavgiften skall vara 

oförändrad 100:-. 

  

 Beslut: Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

  

§14 Övriga frågor från styrelse och medlemmar: 

 

                      Rolf Vårdstedt undrar i vilken fond föreningen har andelar i och i vilken bank. 

                      Kassören Niklas Hallqvist ber att få återkomma med detaljerad information om det   

                      men framhåller att utvecklingen varit positiv utan att föreningen behövt ta några 

                      ekonomiska risker. 
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                      Ordförande Bengt Senneberg informerar om den traditionella kryssningen med 

                      M/S Kind som l år blir den 7 augusti. Temat är Järnlunden och föreningens 

                      medlemmar och övriga intresserade är välkomna att delta. 

 

 

§15 Avslutning. Ordförande avslutade årsmötet och tackade närvarande för deltagandet. 
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