
PROTOKOLL FÖRT VID LIKAGO INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2010-07-11
Närvarande:: Göran Arremo, Yvonne Arremo, Annika Bergman, Lars Bergman, Anders Blomkvist, Erika
Karlsson, Margareta Lind, Sigge Redhe, Erik Tegmark, Carin Wallgren, Åke Gudmundson.

§ 1 Mötets öppnande
Anders Blomkvist hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av ordförande för mötet.
Anders Blomkvist valdes att leda dagens förhandling.

§ 4 Val av sekreterare för mötet.
Carin Wallgren valdes att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare vid mötet.
Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Åke Gudmundson och Margareta Lind.

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2010
Anders Blomkvist läste årets verksamhetsberättelse som godkändes.

§ 7 Kassarapport.
Kassarapporten för kalenderåret 2009 upplästes och förklarades av kassören, varvid det framkom
att dagens saldo på Leksands Sparbank uppgår till 19938 kr, en minskning från förra årets
resultat med 795 kr. Inkomster under året: Räntor och medlemsavgift från 3 nya medlemmar.
Utgifter under året: Nytt bord till kräftfesten 950 kr, se vidare under § 14.
Kassarapporten godkändes.

§ 8 Revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Val av styrelse för 2010.
Ordförande Anders Blomkvist, Sekreterare Carin Wallgren, Kassör Erik Tegmark,
Ledamot Göran Arremo, Ulf Sunnanängs. Suppleant Tord Khans.

§ 11 Val av revisor och suppleant för räkenskapsåret 2010
Sigge Redhe och som dennes suppleant Erika Karlsson.

§ 12 Val av festkommitté.
Annika Bergman, Yvonne Arremo och Gunnar Ökvist valdes. Sammankallande är Annika.

§ 13 Kommande aktiviteter
Kräftskiva bestämdes till den 21/8. Annika Bergman på tel. 070 8157015
Långrodd 25/7 kl. 10.00.
Höjningen av båthuset föreslogs äga rum den 27/7 med reservdagar 28/7 och 29/7.
Förutsättningen är att Lars Björk kan den tid, som bestäms.

§ 14 Övriga frågor
Tord Khans och Margareta Lind fick i uppdrag att utreda båten ägarförhållanden.
Båtbyggare Arne Håll på Sollerön kommer att titta på båten och säga vilka reparationer, som
måste göras. Till detta behövs tillskott av pengar.
Carin Talar med Anders Gottberg på länsstyrelsens kulturmiljöenhet i Falun. Han tittade i
vintras på båten och fann den och båthuset mycket fina. Båthuset kan bli kulturminnesmärkt
men inte båten med nuvarande lagtext. Vi hoppas, att han kan hjälpa oss med råd, hur vi
kan söka bidrag.
Vi tillfrågar bysamfälligheten, om det kan finnas möjlighet med något bidrag från dem.
Beslutades att en avgift på 20 kr ska läggas till priset på kräftfesten för att bekosta det nya
bordet till kräftfesten, som kostade 950 kr och är taget ur Likagos kassa.



Årsmöte 2010 sid 2

§ 15 Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Carin Wallgren

Justeras:

Margareta Lind Åke Gudmundson


