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Protokoll fört vid årsmöte med Kinda Kanals Vänner på Horn 

Vandrarhem lördagen den 2 juli 2022 

 

Närvarande: 8 medlemmar 

 

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Beslutas välja Håkan Johanson som ordförande och Carl Johan Ström som sekreterare. Till 

ordförande att klubba punkt 7 beslutas välja Mona Saint Cyr. Det utsända förslaget till 

dagordning fastställs. 

 

§ 2. Val av två protokolljusterare 

Beslutas välja Mona Saint Cyr och Ingevald Abrahamsson. 

 

§ 3. Fastställande av årsmötets behöriga utlysning 
Enligt stadgarna skall kallelse ske senast 14 dagar före årsmötets genomförande. 

Redovisas tidpunkten då kallelsen sändes ut och konstateras att årsmötet är utlyst enligt 

stadgarna. 

 

§ 4. Styrelsens årsberättelse 

Styrelsens årsberättelser för 2021 som varit utsänd, redovisas i korthet av ordföranden. 

Beslutas godkänna årsberättelsen och lägga den till handlingarna (bilaga 1 till protokollet). 

 

§ 5. Resultat- och balansräkning 

Föreningens kassör Sture Strand redogör kortfattat för resultat- resp. balansräkningen 

avseende 2021. Resultatet för åren utvisar ett underskott för 2021 på 13 134,95 kr. 

Kassabehållningen uppgår till 373 131,14 kr för 2021 vilket innebär att föreningens 

ekonomiska ställning är mycket god. 

 

Årsmötet beslutar fastställa rapporterna och lägga dessa till handlingarna (bilaga 2 till 

protokollet). 

 

§ 6. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen kommenteras av ordföranden och årsmötet beslutar lägga den till 

handlingarna (bilaga 3 till protokollet). 

 

§ 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslutas bevilja styrelsen ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåren 2021. 

 

§ 8. Val av ordförande intill dess att 2023 års årsmöte avhållits 

Beslutas omvälja Håkan Johanson på ett (1) år. 
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§ 9. Val av styrelseledamöter  
Val av ordinarie styrelseledamöter: 

a) Claes-Erik Blom och Lars-Anders Sjöberg (valda för 2 år) kvarstår till 2023. 

b) Beslutas omvälja Joakim Johansson, Carl Johan Ström, Per-Anders Lindh och Anders 

Ljung för 2 år till 2024. 

c) Val av suppleanter: 

 Beslutas omvälja Ann-Louise Södersten för 2 år till 2024. Kenneth Johansson (vald för 2 

år) kvarstår till 2023. 

 

§ 10. Val av revisorer 
Beslutas omvälja Bo Pettersson för två år till 2024. Nils Linderfalk (vald för 2 år) kvarstår till 

2023. 

 

§ 11. Val av valberedning 

Beslutas omvälja Leif Johansson för ett år till 2023. 

 

Årsmötet beslutar uppdra åt styrelsen att under året utse ytterligare ledamöter i 

valberedningen för kommande år. 

 

§ 12. Beslut om medlemsavgift för 2022 
Styrelsen har föreslagit oförändrad medlemsavgift, 100 kr. Beslutas att fastställa årsavgiften 

till 100 kr. 

 

§ 13. Övriga frågor från styrelse och medlemmar 

Ordförande redogjorde för årets program och kassör redogjorde för årets inkomster och 

utgifter. Kassörens förordnande gäller till årsmötet men ordförande och avgående kassör löser 

utbetalningar fram till att ny kassör är tillsatt. 

 

Årsmötet godkänner subventionering om 300 kronor för kvällskryssning. 

 
§ 14. Avslutning 

Ordföranden avslutar årsmötet och tackar de närvarande för deltagandet. 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Carl Johan Ström    Håkan Johanson 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

 

 

Mona Saint Cyr    Ingevald Abrahamsson

     


