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Vallen, Högbacka CamPing.
Leif

ohlin, lngela ohlin-Ljunggren, Kenneth Hedqvist, Peter Hedenström,

Lars

Molander, Seth Ljunggren, Lars-Olov Lindberg, Arne Berg, Monica sjökvist och
Lennart Proos.
Lördag den 17 iuli2021' kl 15.00.

Till mötesordförande valdes Lennart Proos'
Till sekreterare utsågs Leif Ohlin.
Till justeringspersoner valdes Arne Beg och Seth Ljunggren'
Lennart Proos.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året presenterades av
plan.
Styrelsen har under året haft 3 st. möten. Vägförbättringar har skett enligt
enligt
Av revisionsberättelsen framgår att föreningens redovisning har upprättats
god redovisningssed.
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Mötet gav därmed styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020'
förslag från styrelsen till
lnga motioner från styrelsemedlemmar har inkommit. Däremot lades ett
uppdatering av stadgarna för föreningen. Förslaget antogs av mötet'
Mötet beslöt att ingen ersättning skallutgå tillstyrelsen och revisorerna.
ett överskott på 1'604 kr'
lngela Ohlin-Ljunggren föredrog föreningens ekonomi, resultatet blev
en avgiftshöjning med 50%
Föreningen har under flera år haft dålig likviditet och därför föreslår styrelsen
för 2021' och framöver. Mötet godkände förslaget'
på ett år kvarstår lngela Ohlin Ljunggren'
Som ordförande på ett år kvarstår Lennart Proos. Som ledamot
nyvalsom ledamot på två årför
Omvalsom ledamot på två årförSeth Ljunggren och Kenneth Hedqvist,
Leif Ohlin,
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till suppleant omvaldes på ett år Jesper Lövgren'

på ett år omvaldes Agneta Nyman'
Till revisor på två år valdes Lars-olov Lindberg (sammankallande) och
(sammankallande) och Peter Hedenström'
Tillvalberedning inför nästa årsmöte omvaldes Lars Molander
arbeta på vägen. Plogkäppar skall sättas
Den 9/10 2oztkl.1o.0o samlas vi vid Högbacka camping för att
med borrmaskiner'
ned och gröpper (gropar/pottor) skallfyllas igen. Peter Hedenström tar
på föreningens hemsida
samt
Mötesprotokollet skall anslås på de fyra anslagstavlorna inom området

(Högbacka camPing).

1,4

Mötet avslutades
Vid protokollet:

Ordförande:

Leif Ohlin

Lennart Proos
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