PROTOKOLL FÖRT VID LIKAGO INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2012-07-10

Närvarande:: Göran Arremo, Yvonne Arremo, Tord Khans, Sigge Redhe, Ulf Sunnanängs, Erik Tegmark, Carin
Wallgren, Christer Wennberg.

§1

Mötets öppnande
Carin Wallgren hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande för mötet.
Tord Khans 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 Yvonne Arremo Och Christer Wennberg.

§6

Verksamhetsberättelse för 2011
Carin Wallgren läste årets mycket utförliga verksamhetsberättelse som godkändes.

§7

Kassarapport.
Kassarapporten för kalenderåret 2011 upplästes och förklarades av kassören, varvid det framkom
att dagens saldo på Leksands Sparbank uppgår till 32300 kr.
Kassarapporten godkändes.
Beslutades att kontot ska anslutas till internetbank.

§8

Revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av Sigge Redhe

§9

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

§ 10

Val av styrelse för 2012.
Ordförande Ulf Sunnanängs, vice ordf. Anders Blomkvist, Sekreterare Carin Wallgren, Kassör
Erik Tegmark,
Ledamot Göran Arremo, Suppleant Tord Khans.
Erik Tegmark och Ulf Sunnanängs valdes till firmatecknare och att var för sig teckna firma.

§ 11

Val av revisor och suppleant för räkenskapsåret 2012
Sigge Redhe och som dennes suppleant Erika Karlsson.

§ 12

Val av festkommitté.
Annika Bergman, Yvonne Arremo valdes. Sammankallande är Annika.

§ 13

Kommande aktiviteter
Kräftskiva bestämdes till den 18/8.
Långrodd 22/7 kl. 10.00.

§ 14

Övriga frågor
Årsmötet tyckte att det fanns anledning att ta ner tallen vid båthuset då den inte är
bra för båthuset.
Diskuterades om vi var intresserade av att klä piren med trä för enklare
istigning i Likago, men fann att det bästa är att stiga i ifrån badstegen på Lasse
Björks brygga, som vi gör nu. Lasse har inget emot detta.

§ 15

Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Carin Wallgren
Justeras:

Yvonne Arremo

Christer Wennberg

