GRÖNEMADS SAMHÄLLSFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA
DEN 22 JULI 2017 I EVERTS SJÖBOD

§ 1.

Stämman öppnades av föreningens ordförande, Ulla Carlsson.

§ 2.

Till ordförande för stämman valdes Ulla Carlsson.

§ 3.

Till sekreterare för stämman valdes Jörgen Wickström.

§ 4.

Närvarolista upprättades. Stämman samlade 22 deltagare.

§ 5.

Dagordningen, uppsatt på anslagstavlor, godkändes.

§ 6.

Till justerare av protokollet valdes Sverre Palm och Kerstin Aronsson.

§ 7.

Mötet var utlyst i laga ordning på anslagstavlan, ansåg stämman.

§ 8.

Ordföranden läste upp en innehållsrik verksamhetsberättelse, som godkändes.
*
Föreningen har haft fem styrelsemöten under året.
•
Vi har genomfört sex olika aktiviteter sommartid mestadels med stor
framgång.
• Grönemadsdagen kunde fullföljas trots svåra vindförhållanden.
• Nu har vi äntligen fått klarsignal från Länsstyrelsen till sanering av Altarstenen
vid Munkekyrkan. Utförs av vårt lokala företag, Vasco Kemi genom Peter
Törnros’ försorg.
• Länsstyrelsen vill höja hastigheten på Grönemadsvägen till 40 km/h.
Föreningen har för avsikt att påtala olämpligheten i förslaget.
• Vi efterlyser gamla foton över Skärbågeskäret. Vilka former av torkning av
vadarna användes där förr? Var det vadbockar eller garnräcken?
• Styrelsen har aktivt följt kommunens arbete med en ny översiktsplan, ÖP2030,
som kan komma att beröra Kuseröd 1:13 (fårhagen). Inga förändringar
föreligger f.n., då Grönemad nu hör till samma översiktsplan som Grebbestad.
Tills vidare satsar vi på hälsa och friluftsliv, vill framhålla värdet av att bevara
det öppna obebyggda landskapet som är det centrala i just Grönemad.
• Hjärtstartare finns nu vid Everts Sjöbod genom samhällsföreningens försorg.

§ 9.

Vår kassör, Kjell Olsson, gav en ekonomisk redogörelse för 160601 - 170531, vilken
godkändes. Föreningens stöds hittills i år av 235 medlemmar. Många saknade den
påminnelse om erläggandet av årsavgiften som det med Grönemadsbladet bifogade
inbetalningskortet tidigare utgjort.
Föreningen har införskaffat SWISH-nummer (123 615 7143) för att underlätta modern
inbetalning av medlemsavgiften. Anslås på vår tavla.

§ 10.

Ingen av revisorerna var närvarande. Revisorsersättaren Bengt Landegren läste upp
deras berättelse. Godkändes.

§ 11.

Styrelsen erhöll full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016 – 2017.

§ 12.

Ingen budget upprättas av styrelsen, då föreningen inte har några fasta åtaganden.
Inför 2017 – 2018 föreslog styrelsen en oförändrad årsavgift på 50 kronor för enskild
medlem, vilket godkändes.

§ 13.

Ann-Sofie Jergill, som representant för valberedningen, redovisade förslaget till val av
styrelsemedlemmar för 2017/18:
• Omval på 1 år som ordförande: Ulla Carlsson
• Omval som ordinarie ledamöter på två år: Jörgen Wickström och Kjell Olsson.
• Omval som ersättare på 1 år: Birgitta Söderholm, Kenth Ekstrand, Karin Bengtsson,
Roy Hansson, Anne Törnros och Annika Rörkvist.
• Gunnar Olsson, har av hälsoskäl avböjt omval som ersättare på 1 år. I stället
valdes Marie Lind som ny representant för Källareholmen.
• Omval som revisorer på 1 år: Stefan Sjödin och Björn Carlsson
• Omval som revisorsersättare på 1 år: Bengt Landegren.
• Krister Jansson utgår som ledamot i valberedningen. I stället invaldes Kjell Karlson
på 3 år som ny valberedare.
• Vid nästa styrelsemöte den 18 september hålls ett konstituerande möte för att
fastställa den nya styrelsen.

§ 14.

Inga motioner hade inkommit till föreningen.

§ 15.

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på föreningens anslagstavla och på vår nya
hemsida, www.gronemad.se.

§ 16.

Övriga frågor:
• Väcktes frågan om kommande planerad bebyggelse på berget mellan Grönemad
och Krossekärr. Inga nya beslut har tagits.
• Någon undrade över Göran Fribergs planer att bygga ut en hamn utanför den
”gamla” sjöbodsraden i Grönemad. Intet nytt har försports angående denna
anläggning. Inte heller har Göran Friberg tydligen några planer på att upprusta den
s.k. egehamnen, den halvrunda stenpiren.

§ 17.

Ordföranden, Ulla Carlsson, ville avtacka Gunnar Olsson som ledamot i styrelsen under
många år, men hade ej infunnit sig. Han avtackas senare. Mötet avslutades med en
kaffestund och lockande cupcakes.

Grönemad den 22 juli 2017
…………………………………………………

………………………………………………….

Ulla Carlsson
Ordförande för mötet

Jörgen Wickström
Sekreterare för mötet

Justerat:
……………………………………………….

…………………………………………………

Sverre Palm

Kerstin Aronsson

