
 

ÅRSMÖTE 2022 ÖRSJÖ BYALAG 

Tisdagen 22:e mars 18.30 i Örsjö skola 

Mötet inleds med en tyst minut för de bortgångna under året som gått.  

- Totalt 10 besökare närvarande på mötet.  

Årsmöte öppnas 

1. Utse ordförande för mötet  

Sittande Roy Runmark 

2. Utse sekreterare för mötet 

Sittande Dann Aragrim 

3. Utse två justerande, tillika rösträknare 

Förste justerare för dagens möte. Marcus Viljeståhl 

Andre justerare för dagens möte är Urban Nilsson 

4. Rösträknare. Marcus Viljeståhl och Urban Nilsson 

5. Fråga om kallelse skett i godtagbar ordning 

Kallelse har skett enligt stadgar och är i godtagbar ordning. 

6. Fastställd röstlängd. Röstlängd fastställs. 

7. Verksamhetsberättelse 2021 Roy Runmark uppmanar att se bilaga 

8. Ekonomisk redogörelse – Kassör Marcus Viljeståhl närvarande på mötet. Se bilaga 

9. Revisorernas redogörelse. Skriftligt i bilaga då revisor ej närvarnade på mötet. 

10. Budgetförlag 2022 – Se bilaga 

11. Fastställa bokslut och balansräkning Se bilaga.  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer – ansvarsfrihet för styrelsen från 

revisorerna är klara och godkänt verksamheten. 

13. Fastställa budget för 2022 – budgetförslaget godkänt. 

14. Besluta om årsavgift för 2022 – 50:- för vuxen och 10:-för barn beslutat.  

15. Verksamhetsplan för 2022(tillkommande tillägg: Handikappsanpassade Bastun) – Roy 

Runmark redogör i korta ordalag. Se bilaga 

16. Besluta om antal styrelseledamöter och ersättare, nu Ordinarie + ersättare. 9+4. Beslut 9+5 

(Ingen valberedning finns i dagsläget) Inga ersättare finns i dagsläget. 7-13st 

Styrelsemedlemmar. 

Ändringar i styrelsen: Åsa Wiklund och Per Ericsson har tackat nej till omval i styrelsen. 

Val av ordförande ett år, Roy Runmark, Styrelsen 2022 Se bilaga 

Beslut: För att styrelsemötesbeslut ska vara beslutsfattande ska det vara minst 5 stycken 

sittande medlemmar närvarande för att beslut ska vara bindande.  

Val av föreningsordförande och tillika styrelsens ordförande. 

I tur att avgå: Roy Runmark.  Roy Runmark omvald. 

Ordinarie sittande omvalda exkluderat Åsa Wiklund och Per Ericsson.  

Årsmötet  avslutas 

Justerare 1     Justerare 2 

Marcus Viljeståhl     Urban Nilsson 

 


