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Föreningens ordförande Sara Grundén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

§1 Fastställande av röstlängd för mötet  

 

Deltagarlista över mötesdeltagarna upprättades och 12 medlemmar deltog på 

årsmötet, som hölls utomhus i Myra på grund av Coronapandemin. 

 

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

Ola Tengroth valdes till mötesordförande och Jonas Brozén till sekreterare. 

 

§3 Val av justerade och rösträknare 

 

Fredrik Larsson valdes att justera protokollet och till rösträknare. 

 

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

 

Kallelse har skickats ut per e-post, med brev, via Facebook och anslag har varit 

uppsatt på ön i enlighet med föreningens stadgar.  

 

§5 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes med justeringen att frågan om ansvarsfrihet flyttas till efter 

information och diskussion ang Klubbstugan. 

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2020 

 

Sara Grundén berättade om det gångna verksamhetsåret och Madeleine Bååk 

redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga 1 respektive 2. 

 

§7 Revisorns berättelse  

 

Ola Tengroth läste upp Malin Grubes rapport som fann föreningens räkenskaper i god 

ordning.  

 

§8 Frågan om ansvarsfrihet för 2019 

 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret förutsatt att Jon Kihlmans 

granskning visar på att uppsägningen av hyreskontraktet för Klubbstugan gjorts på ett 

korrekt sätt, se punkt §12 a. 

 

§9 Fastställande av medlemsavgift  

 

Medlemsavgiften blir oförändrad, dvs 100:- för enskild person och 250:- för familj. 

 

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

Inga förslag eller motioner fanns att behandla. 
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§11 Valberedningens förslag på ny styrelse  

Ordförande: Sara Grundén (Omval, 1 år). 

Kassör: Fredrik Larsson (Nyval 2 år) 

Sekreterare: Charlotte Wihman (1 år kvar),  

Ordinarie ledamöter: 

Jonas Brozén (Omval 2 år)  

Kristoffer Grundén (Omval 2 år ) 

Isabelle Hüttner Häggstrand (Nyval 2 år) samt  

Tobias Häggstrand (Nyval 2 år )  

Suppleant:  

Martina Sjöberg (1 år kvar). 

 

Omval av revisor: Malin Grube, 1 år samt omval revisorssuppleant: Pernilla 

Hellestam (1 år)  

 

Valberedning:  Jon Kihlman, (sammankallande) och Peter Jarestam. 

 

Den nya styrelsen valdes av årsmötet. 

 

Ledamöterna Peter Jarestam, Madeleine Bååk, Kim Billberg samt Thorvald Svensson 

avtackades av Sara Grundén. 

 

§12 Övriga frågor 

 

a) ”Framtiden för Kamrerarkontoret/Klubbstugan: styrelsen vill ha medlemmarnas 

åsikter kring om fastigheten skall behållas eller avyttras då den i dagsläget inte 

täcker sina omkostnader (ca 6000 kr / månad).” 

 

En fråga ställdes huruvida uppsägningen av tidigare hyresgäst var genomförd på ett 

korrekt sätt och på vilken grund. Sara Grundén redogjorde att anledningen till 

uppsägningen var att varken KIFs arrendeavtal för Klubbstugan, eller kommunens 

detaljplanen tillåter någon form av boende i fastigheten. Advokat Jon Kihlman 

anlitas för att granska uppsägningen. Detta sker utan ersättning.  

 

                Inriktningsbeslut. 

Lösning 1: Styrelsen skall jobba för att ändra detaljplanen så boende godkänns 

tillåts för att sedan sälja fastigheten. Diskutera med Röda Korset, som 1988 

skänkte byggnaden till KIF, så ingen blir upprörd. 

 

Lösning 2: Om detaljplanen inte kan ändras bör huset ändå säljas, om det inte 

går att finna andra användningsområden som gör att fastigheten kan bära sina 

kostnader och behållas. Förslag inkom att kontakta föreningen på Gullholmen 

som har hand om den gamla skolan där. 

Diskutera med Röda Korset så ingen blir upprörd 
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b) ”Medlemsengagemang.”  

Styrelsen kommer jobba för att arbetsgrupper kommer skapas för olika aktiviteter 

och områden. Tanken med detta är att engagera medlemmar som är intresserade av 

att hjälpa till med olika områden och aktiviteter.  Ett förslag på detta kommer 

presenteras av styrelsen. 

 

 

Ola Tengroth tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sekreterare 

 

 

 

Ordförande Justerare 

Jonas Brozén Ola Tengroth Fredrik Larsson 
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