Personalklubben
Råme0
Protokoll
Årsmöte Personalklubben Råmeo
Datum: 28 mars 2021 kl. 12.00
Plats : Sunnanå Hamn Grillstugan
§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat
§2 Mötets har varit behörigt utlyst
§3 Dagordningen fastställes
§4 Birthe Larsson valdes till mötesordförande
§5 Kajsa Jernberg valdes till mötessekreterare
§6 Britt Johansson och Minna Gustavsson valdes till justeringsmän jämte
mötesordförande för justering av protokollet
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes, bilaga 1
§8 Den ekonomiska redovisning lästes upp, bilaga 2
§9 Revisorerna har granskat den ekonomiska redogörelsen och funnit att
den sköts väl, bilaga 3
§10 Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
§11Val av
a) Ordförande Birthe Larsson(1 år)
b) två ledamöter Helena Eliasson Andersson och Angela Sandberg(2 år)
c) två ledamöter Kajsa Jernberg och Eva Nilsson(1 år)
d) två suppleanter Minna Gustafsson och Anette Stenberg (1 år)
e) två revisorer Margareta Bäck och Kerstin Larsson (1 år) jämte en
suppleant Britt Johansson(1år) i detta val får ej styrelsen deltaga
f) Valberedning Marta Eliasson sammankallande, Carina Nilsson och Lotta
Olsson(1år)
g) val av extern kassör Ann-Marie Eriksson(1år)
§12 Mötet fastställde att ordförande Birthe Larsson 560203-9488 och
kassör Ann-Marie Eriksson470405-5864 har rätt att teckna föreningens
konto var för sig
§13 Mötet beslutade att medlemsavgift fortsatt är 200kr per år
§14 Mötet beslutade att styrelsen ska ges möjlighet att äta ett julbord (två
gånger) som uppskattning för det arbete styrelsen gör

§15 Kommande verksamhet är en Påskblomma som medlemmarna kan
hämta ut hos Annas Design från 29/3, först till kvarn gäller.
Maj, Tipspromenad och mat på Sunnanå Skeppskrog
§16 Rabatter för 2021 finns på Melleruds hemsida och på Råmeo
facebooksida
§17 Övriga frågor, förslag på aktiviteter från medlemmarna:
•

Minigolf på Vita Sannar

•

Upperud 9:9 mat i samband med/utan promenad till Skalaåsen

•

Hamrane bakstuga

•

Prova på Golf, Melleruds Golf

•

Conuntry Thyme

•

Åsnebyn, Hushållningssällskapets Gård

§18 Ordförande avslutande mötet och tackade för deltagande

_______________________

______________________

Ordförande Birthe Larsson

Sekreterare Kajsa Jernberg

_______________________

_______________________

Justerare Britt johansson

Minna Gustavsson

