PROTOKOLL FÖRT VID LIKAGO INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2017-07-18

Närvarande:: Göran Arremo, Yvonne Arremo, Anders Blomkvist, Hans Helander, Ingrid Helander, JohnChrister Lindhé, Sigge Redhe, Carin Wallgren.

§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 Ingrid Helander och Hans Helander.

§6

Verksamhetsberättelse för 2016
Carin Wallgren läste årets mycket utförliga verksamhetsberättelse som godkändes.

§7

Kassarapport.
Kassarapporten för kalenderåret 2016 upplästes och förklarades av kassören.
Kassarapporten godkändes.

§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 2017.
Anders Blomkvist ordförande, Ulf Sunnanängs vice ordf., Carin Wallgren sekreterare, JohnChrister Lindé kassör,

§ 11

Som suppleant valdes Göran Arremo

§ 12

Val av revisor och suppleant för räkenskapsåret 2017
Sigge Redhe och som dennes suppleant Erika Karlsson.

§ 13

Val av festkommitté.
Yvonne Arremo valdes att ansvara för kräftskivan och själv knyta till sig medhjälpare.

§ 14

Kommande aktiviteter
Långrodd 22/7 eller 23/7 kl 10.00.
Kräftskiva bestämdes till den 19/8.
Föreslogs att göra en improviserad rodd en vacker stilla kväll med start kl 21 eller senare, kallelse
via facebook och SMS.

.
§ 15

Övriga Frågor
Föreningen har sökt bidrag för att bygga om taket.
Föreningen söker en specialist på träbåtar för att få hjälp att hitta, var Likago tar in vatten.
En tyst minut avhölls för att hedra vår trogna medlem Erik Tegmark, som avlidit under året. Vi
satt en stund och delade några minnen av Erik.

§ 16

Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet:

Carin Wallgren
Justeras:

Ingrid Helander

Hans Helander

