
Årsmötesprotokoll Tävelsås Sockenråd 

2020-03-10 

 

1. Val av ordförande 

Hans Olofsson valdes till årsmötets ordförande 

 

2. Val sekreterare för årsmötet 

Janina Forslund valdes till årsmötets sekreterare 

 

3. Val av justerare/rösträknare för årsmötet 

Linda Lemark och Inge Nilsson valdes till justerare och rösträknare 

 

4. Anteckning av närvarande Tävelsåsbor och tillika röstlängd 

Bifogas protokollet 

 

5. Fastställande av föredragningslista 

Mötet fastslog föredragningslistan för mötet. 

 

6. Fråga om kallelsen till årsmötet skett stadgeenligt 

Mötet fastslog att kallelsen till årsmötet har skickats ut stadgeenligt via hemsida, 

facebook samt mailutskick till socknens företag och föreningar. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelse 

 

8. Revisorernas berättelse avhandlades och lades till handlingarna. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

10. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 

Årsmötet valde sittande ordförande Hans Olofsson nytt förtroende. Till ledamöter 

valdes Kajsa Almqvist, Magnus Engstrand, Linda Lemark och Tobias Wiberg. 

 

11. Val av eventuella styrelsesuppleanter 

Årsmötet valde Janina Forslund som styrelsesuppleant  

 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år 

Till revisorer för kommande verksamhetsår valdes Thomas Karlsson och Bengt 

Olofsson. Birger Ask valdes till revisorssuppleant. 

 

 



13. Val av valberedning 

Sockenrådet brukar inte ha någon valberedning utan ansvaret att ta fram förslag på 

nya kandidater brukar åligga styrelsen. Årsmötet beslutade att fortsätta på den vägen 

och inte välja någon valberedning. 

 

14. Behandling av motioner och förslag till årsmötet 

Inga inkomna förslag eller motioner. 

 

15. Information från andra föreningar i socknen. 

Bygdegårdsföreningen: Eva Sjöö informerade om vad bygdegårdsföreningen gjort 

föregående år samt vad som är på gång framöver. Nyligen blev renoveringen av 

bygdegården klar, med bla nytt akustiktak. 

Tävelsås Hembygdsförening: Inge Nilsson informerade inför Hembygdsföreningens 

årsmöte samt om aktuella frågor kopplat till deras verksamhet.  

 

16. Övriga frågor 

Eva Sjöö lyfte frågan om hemsidan tavelsas.se och att vi borde se över innehållet på 

sidan. Sockenrådets styrelse tar det med sig frågan. 

   

Ingemar Ljungkrantz tog upp frågan om vägen runt sjön. Den är väldigt lerig och dålig 

vissa sträckor och skulle vara i behov av att fyllas upp. Han uppmanade Sockenrådet 

att ta med sig frågan kommande år för att se om det finns någon möjlighet att 

åtgärda de sträckorna.  

 

 

 

 

 

 

Janina Forslund   Linda Lemark              Inge Nilsson 
Sekreterare    Justerare              Justerare 

 

 

 

 

 


