
Protokoll från Höstmöte den 23-30 november 2020 via webben

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades i enlighet med utskick av e-postmeddelanden daterade 2020-10-25, 2020-
11-07 och 2020-11-23. 165 medlemmar har hört av sig i tid och har därmed deltagit i 
Höstmötet.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Daniel Johansson

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Per-Olof Rudenäs

4. Mötets utlysande
Höstmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick.

5. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Björn Björkman och Wilhelm Meinhardt utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7. Korta rapporter från sektionerna / Presentation av Verksamhetsplan för 2021
Före mötet hade Höstglimten skickats. Glimten innehöll information från sektionernas 
verksamhet. Verksamhetsplanen för 2021 hade skickats ut till e-postinnehavarna före mötet. 
Se bifogat dokument och kommentarer till förslaget.

8 Avgifter för 2021 
Före mötet hade förslaget skickats ut. Se bifogat dokument och kommentarer till förslaget.

9. Budget 2021
Före mötet hade förslaget skickats ut. Se bifogat dokument och kommentarer till förslaget.

10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för kommande verksamhetsår.
Verksamhetsplan 2021, avgifter 2021 och budget 2021 fastställdes. 
Anm efter mötet: Ordföranden konstaterar att textändringar i avsnitt gällande syfte m.m. 
måste göras enligt lämnade kommentarer innan dokumentet publiceras. Detta görs vid 
styrelsemöte 2020-12-15.
Kommentarer till dokumenten kommer att lämnas till styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter och andra funktionärer för det kommande verksamhetsåret 
(åren).
Valberedningen hade tagit fram ett förslag till nya funktionärer. Den föreslagna ordföranden 
för BSS, Anna Bergqvist, hade presenterat sig i en översänd fil. Valberedningens
förslag godkändes.

Styrelsen föreslog deltagare till valberedningen . Styrelsens förslag godkändes. Listan på 
valda funktionärer bifogas. 



12. Lindös framtid
Information enligt bilaga hade skickats ut före mötet. Kommentarerna bifogas och kommer 
att lämnas till styrelsen.
 

13. V/A på Snedskär 
Information enligt bilaga hade skickats ut före mötet. Kommentarerna till informationen 
bifogas och kommer att lämnas till styrelsen samt till projektledaren Mats H Johansson.

14. Övriga frågor
Synpunkter som kommer att lämnas till styrelsen bifogas.

15. Mötets avslutande
Mötet avslutades på webben 2020-11-30 kl 23.59

Bilagor:
 E-postmeddelande 2020-11-23
 Verksamhetsplan för 2021 (uppdaterad gällande textavsnitt om syfte m.m. vid 

styrelsemötet 2020-12-15)
 Avgifter 2021
 Budget 2021
 Funktionärslista för 2021
 Information om Lindös framtid
 Information om VA på Snedskär
 Kommentarer till presenterad Verksamhetsplan 2021
 Kommentarer till föreslagna avgifter 2021 bifogas
 Kommentarer till föreslagen budget för 2021 bifogas
 Kommentarer till informationen om Lindös framtid
 Kommentarer till informationen om VA på Snedskär
 Kommentarer och frågor till styrelsen

Sekreterare vid Vårmötet

Justeras:

Daniel Johansson                        Björn Björkman                         Wilhelm Meinhardt

Mötesordförande                        Justeringsman                            Justeringsman
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