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Protokoll fört vid årsmöte med Kinda Kanals Vänner i slottsparken vid 

Sturefors Slott 2015-06-28 kl 1400. 

 

 

Närvarande: 18 medlemmar varav 6 från styrelsen.  

 

 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

 

§2 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. 

 

 

§3 Val av två protokolljusterare.  

Föreslogs Linnea Darell och Monika Hallberg-Widerberg som protokolljusterare. 

Beslutade mötet att välja Linnea Darell och Monika Hallberg-Widerberg som 

protokolljusterare. 

 

 

§3 Fastställande av årsmötets behöriga utlysning.  

Kallelse utsänd 2015-06-12 med post samt mail till samtliga medlemmar. 

Föreningen har i dag 243 medlemmar varav 105 inte anmält mailadress.  

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

Mötet beslutade att årsmötet är vederbörligen utlyst. 

 

 

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

av ordföranden. Föreningen har en god ekonomi och likviditet. 

 Mötet beslutade att godkänna berättelserna och lägga dem till handlingarna. 

 

 

§5 Resultat och balansräkning föredrogs av ordförande.   

 Mötet beslutade att godkänna dessa och lägga dem till handlingarna. 
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§6 Revisorernas berättelse.  

 Berättelsen upplästes av ordförande. 

 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.  

 

  

§8          Val av ordförande intill dess att 2016 års årsmöte avhållits. 

 Föreslog valberedningen Mona S:t Cyr 

Valde mötet Mona S:t Cyr som ordförande för kommande mandatperiod. 

 

 

§9 Val av styrelseledamöter på två år. I tur att avgå är: Märta Drätting, Ture 

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

   Märta Drätting och Ture Göransson har avsagt sig omval. 

                        Håkan Liljeström har avsagt sig som sekreterare och skall ersättas för ett år. 

 Avsägelserna godkändes av mötet. 

 

 Föreslogs Håkan Johansson som fyllnadval till styrelsen.  

 Mötet valde Håkan Johansson som styrelseledamot för ett år. 

 Föreslogs Jerker Karlsson och Karin Dahmén från Kinda som styrelseledamöter. 

 Mötet valde Jerker Karlsson och Karin Dahmén som styrelseledamöter för två år. 

 

  

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

 Föreslogs omval. 

 Valdes Bo Pettersson och Nils Lindefalk till revisorer. 

 

 

§11 Fastställande av budget för 2015. 

 Ordförande föredrog balansräkning och resultaträkning för 2014. 

 Eftersom inga stora ändringar i verksamheten för 2015 förutses, föreslog 

ordförande att siffrorna för 2015 skall vara samma som för 2014. 

 Mötet beslutade enligt förslaget. 

 

 

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

 Rolf Vårdstedt anmälde att han avgår från uppdraget. 

 Föreslogs Bengt Senneberg som ny ledamot i valberedningen. 

 Mötet valde Anders Ljung och Bengt Senneberg som valberedning med  

 Bengt Senneberg som sammankallande. 
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§13 Beslut om medlemsavgift för 2016. Styrelsens förslag är att årsavgiften skall vara 

oförändrad 100:-. Beslutade mötet enligt förslaget.  

 

  

§14 Övriga frågor från styrelse och medlemmar. 
 Ture Göransson tog upp den planerade rundresan i södra delen av kanalens område.  

Resan planeras med buss för 20 personer och beräknas ta c:a 3 timmar. Resan utgår från 

Rimforsa och bussen kommer efter rundresan att gå till Linköping. 

Anmäla senast 31/7 till Ture G. 

  

 

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

Avgående ordförande och ledamöter avtackades med en gåva. 

 

Efter mötet genomfördes sedvanlig tipspromenad med priser till vinnarna. Vid 

kaffet fick deltagarna åhöra ett föredrag om Sturefors historia.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

    Justeras 

 

Håkan Liljeström    

Sekreterare     

 

 

    Bengt Senneberg 

    Ordförande 

 

Justerare 

 

 

 

 

 

Linnea Darell    Monika Hallberg-Widerberg  
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