
PROTOKOLL FÖRT VID LIKAGO INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2018-07-17

Närvarande:: Göran Arremo, Yvonne Arremo, Anders Blomkvist, Tord Kahns, John-Christer Lindhé,
Ulf Sunnanängs, Carin Wallgren, Christer Wennberg, Gunnar Ökvist

§ 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 Tord Kahns och Gunnar Ökvist.

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

§ 7 Kassarapport.
Kassarapporten för kalenderåret 2017 upplästes och förklarades av kassören.
Kassarapporten godkändes. Vinsten under 2017 uppgick till 600 kr

§ 8 Revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs

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

§ 10 Val av styrelse för 2018.
Anders Blomkvist ordförande, Ulf Sunnanängs vice ordf., Carin Wallgren sekreterare,
John-Christer Lindhé kassör, Christer Wennberg. Anders Blomkvist och John-Christer
Lindhé valdes att var och en för sig teckna firma.

§ 11 Som suppleant valdes Göran Arremo

§ 12 Val av revisor och suppleant för räkenskapsåret 2018
I augusti 1983 bildades Likago intresseförening. De som undertecknade dokumentet var
Sten Ljungdahl, Anders Tägtström och Sigge Redhe. Sigge har således ”hängt med” i
35 år. Men nu har Sigge avsagt sig uppdraget som revisor. Stort tack för dina år och ditt
intresse för båten. Kerstin Gawell Kahns valdes till ny ordinarie revisor. Som suppleant
valdes Erika Karlsson.
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§ 13 Val av festkommitté.
Yvonne Arremo valdes att ansvara för kräftskivan och själv knyta till sig medhjälpare.

§ 14 Kommande aktiviteter
Kräftskiva bestämdes till den 18/8.
Solnedgångsrodd en vacker stilla kväll med start kl 21 eller senare.

§ 15 Övriga Frågor
Föreningen har sökt bidrag för att bygga om taket. Detta ärende har ännu inte
behandlats hos jordbruksverket..

När Mattias Falkenmark, båtbyggare kommer, vill vi att så många som möjligt träffar
honom för att ställa frågor och höra hans syn på den utförda reparationen samt tips på
hur den trasiga kölskenan bäst skall åtgärdas..

Vi diskuterade möjligheterna att skaffa en vinsch för att dra in båten.

§ 16 Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet:

Carin Wallgren

Justeras:

Tord Kahns Gunnar Ökvist


