Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Strand- och Stennässjöns Väl (SSV) den
23 mars 2019 kl 12.
Plats: Järlåsa bygdegård. Närvarande: 32 st medlemmar.

1.

Föreningens ordförande, Stein Brevemark, hälsade alla välkomna och öppnade
årsmötet.

2.

Val av ordförande för mötet.
Mötet valde Stein Brevemark till ordförande för årsmötet.

3.

Val av sekreterare för mötet.
Mötet valde Rune Lönnqvist till sekreterare för årsmötet.

4.

Val av två justeringspersoner som också är rösträknare.
Årsmötet valde Eva Brevemark och Björn Lindgren att jämte ordförande justera mötets
protokoll.

5.

Årsmötets stadgeenliga utlysning.
Årsmötet godkände utlysning och kallelse till mötet.

6.

Fastställande av dagordning.
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

7.

Justering av röstlängd.
Årsmötet fastställde den upprättade röstlängden.

8.

Verksamhetsberättelse för 2018.
Årsmötet beslöt att godkänna den utskickade verksamhetsberättelsen och lägga den
till handlingarna.

9.

Revisionsberättelse.
Den valde revisorn, Anders Thor hade lämnat en underskriven revisionsberättelse där
han förslog årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen samt att bevilja
styrelsen full ansvarsfrihet.

10.

Fastställande av resultat- och balansräkning.
Årsmötet beslöt att fastställa utskickad resultaträkning för 2018 och balansräkningen
per 31 december 2018.

11.

Fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12.

Val av ordförande och styrelseledamöter för ett år.
Årsmötet valde Rune Lönnqvist till föreningens ordförande. Vidare valde årsmötet
följande styrelseledamöter: Pär Aleljung, Stein Brevemark, Kersti Hermansson, Ulf
Holmbäck samt Lars Olsson som suppleant.

13.

Val av revisor för ett år.
Årsmötet valde Anders Thor som föreningens revisor.
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14.

Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att välja Eva Brevemark och Gunvor Ahlstam som valberedare.

15.

Medlemsavgifter för 2019.
Årsmötet fastställde årsavgifterna för 2019 till 100 kr för privatpersoner och 1 000 kr
för juridiska personer.

16.

Information om verksamheten under 2019.
Styrelsen presenterade huvuddragen i verksamhetsplanen för 2019:
1. Vassområdenas tillväxtzon, där vassen står i vatten, ska slås med klippbåt ett par
gånger under året.
2. Näckrosor och andra ytväxter ska klippas runt badställen och bryggor.
3. Delar av Stennässjön ska klippas för att få öppna vattenytor.

17.

Övriga frågor och synpunkter från medlemmar.
a. Gunnar Rundgren, Sunnansjö, meddelade att Enköpings kommun startat ett
projekt kring Örsundaåns vattenflöde och uppmanade styrelsen att ta kontakt
med den ansvariga personen för detta projekt eftersom våra två sjöars utlopp
mynnar i den aktuella ån.
b. Lars Olsson föreslog att styrelsen utreder om en läns vid utloppet ur Stennässjön
kan hindra drivande vassruggar.

18.

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Järlåsa 23/3 2019

Rune Lönnqvist (Sekreterare)

Stein Brevemark (Ordförande)

Eva Brevemark (Justerare)

Björn Lindgren (Justerare)
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