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§r
Ordföranden lrene Hansson hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§z

Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under året. Ett ljus var tänt. Deras minne
heddrades med en tyst stund. Lil Hermansson läste dikten "Vore jag ett litet barn,, av Verner
von Heidenstam. Efter diktläsningen spelade trene Hansson på dragspel melodin ,,Tack för
allt".

§s

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Stig Hogebrandt till ordfdrande och Lil
Herrnansson till sekreterare,

§+

Till att justera årsmötets protokoll och tillika rösträknare valdes Kent Svensson och Bertil
Gedda.

§s

Kallelse till årsmötet har skett genom annons i "Veckovis" sex veckor fore årsmötet samt
personlig kallelse till samtliga medlemmar och även en annons i "Veckovis,, tre veckor före
årsmötet.

§e

Föredragn ingslista n till årsmötet godkändes.

§z

Styrelsens verksamhetsberättelse som har utsänts till samtliga medlemmar, godkändes och
lades till handlingarna,

§e

Resultat- och balansräkning som har varit utsänt till samtliga medlemmar, godkändes och
lades till handlingarna.

§g

Peggy Kjellstorp föredrog revisionsberättelsen för ingen av revisorerna fanns på plats som
skulle göra detta. Den godkändes och lades till handlingarna.



§10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihat fdr år 2019.

§LL

Förslag att ersättning till styrelsen skall vara oförändrat 12 500 kr, som skall feirdelas inom
sig. Godkändes av årsmötet.

§12

Årsmötet beslutade att reseersättning skallvara 18,50 kr per milför styrelseledamöterna.
Reseersättning utgår även till övriga medlemmar, för uppdrag som godkänts av styrelsen.

§13

Verksamhetsplanen för 2020 föredrogs av Stig Hogebrandt som godkändes och lades till
handlingarna.

§1+

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften, 225kr, skallvara oförändrad för år ZOZL.

§15

Årsmötet beslutade att nio ledamöter skall ingå istyretsen.

§16

Omval av lrene Hansson som ordförande för år 2020.

§rz

Val av styrelseledamöter:

Valda på två år: Peggy Kjellstorp, Magnus Hagberg Lars-Erik Larsson, Gun Törnros.

Ett år kvar: lnger Jansson, Lil Hermansson, Margareta Hansson, Lisbeth
Hansson.

§L8

Val av firmatecknare lämnades vidare till styrelsen att besluta.

§1e

Till revisorer omvaldes Bengt Svensson. Rune Eneroth hades avsagt sig omval och istället för
honom blev det nyval av Lars Hognert. Till sammankallande valdes Bengt Svensson.

§20

Till revisorsersättare omva ldes Marga reta Hel lström.



§21

Ombud till distriktsstämman på Ljungskile Folkhögskola valdes lrene Hansson, Peggy
Kjellstorp, Gun Törnros och Margareta Hansson.

§22

Till ersättare valdes Lil Hermansson.

§23

Till ledamot i KPR omvaldes Margareta Hansson. Till ersättare omvaldes Eva Grahn.

§z+

Ti Il trafiksä kerhetsombud omvald es Stig Hogebran dt.

§zs

Tilltrivselgrupp omvaldes Birgitta Liljegren, Laila Sörensson, lngrid Pettersson och inger
Jansson. Birgitta Liljegren valdes till sammankallande.

§ze

Till reseombud och webbmaster omvaldes Magnus Hagberg. Lil Hermansson omvaldes titl
ersättare sorn webbmaster.

§27

Till promenadgrupp omvaldes Elin Johansson och nyvat av Margareta Hansson. Till
sammankallande valdes Elin Johansson.

§28

Till bouleansvarig for Tanumshede nyvaldes Göran Kvick och Harding Sherman som
medhjälpare.

§2e

Till mattcurlingansvariga omvaldes Birgitta Liljegren, Elin Johansson, Lars-Erik Larsson. Till
sammankallande valdes Lars-Erik Larsson.

§30

Till valberedning omvaldes Stig Hogebrandt, ett år, Gunilla Hagberg, två år, Birgit Gustafsson,
tre år. Gunilla Hagberg valdes till sammankallande.

§gr

När inget mer var på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och avslutade
denna del av årsmötet.

Föreningen hade inbjudit Tom Nordblom att komma och underhålla oss och det gjorde han
bra. Han spelade 60-talsmusik som han även sjöng till. Han hade även en medhjälpare som



heter Karl-Gustav Kling som var med och sjöng till några melodier som Tom spelade. Tom
frågade om det fanns några busschaufförer i publiken, Magnus Hagberg och Bertil Gedda fick
komma fram tillTom och hjälpa till att sjunga i refrängen, det gjorde ae Ura. Tom Nordblom
hade för många år sedan en orkester som hette Tom Nordbloms orkester och de var runt
och spelade i bygdegårdarna.

När musikunderhållningen var avslutad blev vi bjudna på kaffe, smörgås och en god kaka.

vi skulle ha uppvaktat Rune Eneroth med blommor eftersom han hade avsagt sig omval som
revisor. En av våra styrelseledamöter skulle överlämna blornmorna till Rune Eneroth.

§gz

Ordföranden lrene Hansson tackade för f<irtroendet att vara ordförande ett år till och
tackade samtliga mötesdeltagare för visat intresse och förklarade årsmötet avstutat.
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