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Årsmöte
2021-06-17

Sid 1(2)

Plats: Björketorps Gård
Mötet inleddes med lite mingel, därefter berättade Per Brunberg lite om sin resa som företagare
samt lite framtidsvisioner med verksamheten.
§ 1 Årsmötets öppnande samt val av ordförande för årsmötet
Ordförande Carina Magnusson hälsade välkommen till årsmötet och förklarade detta öppnat.
Till ordförande för årsmötet väljs Carina Magnusson.
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet väljs Monica Pettersson
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare, tillsammans med ordföranden, utses Peter Stavervik och Camilla
Rüdén.
§ 4 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet utlysande har gått ut till medlemmarna i god tid enligt stadgarna och godkänns.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen föredrogs av ordföranden
och kassören.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning bifogas som bilaga till denna paragraf. (Bil 12). Årsmötet beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt den ekonomiska
redogörelsen.
§ 6 Revisorernas berättelse
Ingen av revisorerna var närvarande men revisorernas berättelse lästes upp. (Bil 3)
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Val av ordförande
Årsmötet beslutar om omval av Carina Magnusson till ordförande intill årsmötet 2022.
§ 9 Val av sekreterare
Årsmötet beslutar om omval av Monica Pettersson till sekreterare intill årsmötet 2022.
§ 10 Val av kassör
Årsmötet beslutar om omval av Monica Pettersson till kassör intill årsmötet 2022.
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§ 11 Val av övriga styrelseledamöter
Omval av Peter Stavervik som ledamot samt till suppleanter nyval av Mikael Gunnarsson och
omval av Mikael Espenkrona på ett år.
§ 12 Val av revisorer
Årsmötet beslutar om omval av Pia Lilja och Kaisa Eriksson till revisorer intill årsmötet 2022.
§ 13 Val av valberedningen
Årsmötet beslutar om omval av Carina Falck på två år, Peter Mattsson har ett år kvar.
§ 14 Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutar fastställa årsavgiften till 400:- för verksamhetsåret 2022, varav 50:- är
medlemsavgift och 350:- är serviceavgift till administration.
§ 15 Beslut om sammangående med andra grupper, i första hand Ronneby Handel och
Intresseförening
Styrelsen har under våren blivit kontaktade av Ronneby Handel samt haft några möten och
diskuterat frågan helt öppet om ett sammangående av föreningarna för att bli starkare
tillsammans då i första hand allas intresse är företagandet och dess frågor. Ordförande Carina
skickade ut ett mail till alla medlemmar med denna förfrågan och bad om svar vad de tyckte, ett
fåtal svarade men de var positiva till förslaget. Även andra föreningar har visat intresse för
sammangående till en stark företagsförening i Ronneby.
I samband med kallelse till årsmötet gick frågan ut igen, att det ska tas upp på årsmötet för
röstning och att det är viktigt att alla svarar vad de tycker även om de inte kan närvara på
årsmötet. Återigen dessvärre ett fåtal som svarade men de som kom in är positiva till frågan.
Så hur tolkar man de som inte svarar som ett samtycke? Ska vi behöva att ringa upp dem och
fråga? Så det blir klart att det är en majoritet som samtycker till ett sammangående.
Närvarande på årsmötet 11 stycken var i stort sett positiva men vill ha en lite grundligare
genomgång av frågan om hur det kan lösas så alla blir nöjda. Årsmötet gav styrelsen mandat att
fortsätta att arbeta med möjligheten för ett sammangående. Uppmaning att även andra anmäler
sig till arbetsgruppen för att jobba vidare med frågan.
Ett extra möte sätts in under hösten för en slutgiltig röstning och beslut i frågan.
§ 16 Övriga ärende (Inkomna motioner)
Inga övriga ärenden så ordföranden förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade och tackade
de närvarande för visat intresse. Kvällen avslutades med en god middag och glass.
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