
Mölle By- och Kulturförening
- i tradition med förnyelse

Protokoll Mölle By- och Kulturförenings årsmöte söndagen 20 mars 2022 klockan 14.00

Plats: Stationshuset i Mölle

Närvarande 32 personer enligt bilaga

§1. Öppnande av mötet och val av ordförande, sekreterare samt justerare

Birgitta Hansson förklarade mötet öppnat. Birgitta Hansson utsågs till ordförande för mötet.

Lennart Bolin utsågs till sekreterare för mötet

För justering av protokollet beslutade mötet att utse Gunilla Larsson och Anders Öhrbecker.

§2. Fråga om kallelse till årsmöte har skett på rätt sätt.

Kallelse och dagordning anslogs på hemsidan www.molle.se  den 17 februari och flera påminnelser 

har funnits i Nyhetsbrevet och på föreningens Facebook sida

Mötet beslutade godkänna kallelsen och dagordningen.

§3. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive bokslut

Styrelsens förvaltningsberättelse har varit tillgänglig. Inga frågor förelåg.

Förvaltningsberättelsen godkändes av mötet. 

Resultat- och balansrapporterna fastställdes av mötet.

§4. Revisorernas berättelse.

Åke Järnblad föredrog revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för

styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

för verksamhetsåret 2021.

§6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årsavgiften ska vara oförändrad.
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§7. Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt budget.

Birgitta Hansson föredrog styrelsens övergripande verksamhetsplan för 2022. Verksamhetsplanen för

2022 antogs med följande tillägg: Biblioteksverksamheten fortsätter med öppet varje torsdag kl 16-

18 och firar i år sitt 20-årsjubileum. 

§8. Val av ordförande för föreningen.

Valet gäller för ett år.

Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag.

Mötet valde Birgitta Hansson till ordförande för Mölle By- och Kulturförening

för 2022.

§9. Val av övriga styrelsemedlemmar.

Alla val gäller för ett år.

Mötet följde valberedningens förslag och valde följande personer till ledamöter i

styrelsen 2022.

Christina Ullenius, omval,

Lennart Bolin, omval,

Per Hjelm, omval

Agneta Forsberg, omval

Charlotte Westrell, omval

Hans Edenwall, omval

Lennart Berg, nyval

Mats Jönsson, nyval

Stefan Bengtsson, nyval

§10. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant.

Valberedningens ordförande föredrog valberedningens förslag.

Mötet följde valberedningens förslag och valde följande personer till revisorer:

Anna Henricsson ordinarie

Åke Järnblad, ordinarie
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Håkan Göthe, suppleant

§11. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år.

Inga förslag fanns och inga villiga personer fanns bland mötesdeltagarna. Frågan bordlades till 

sommarmötet

§12. Behandling av motioner och propositioner

Inga motioner har inlämnats och styrelsen hade inga propositioner

§13. Övriga frågor.

Ordförande informerade om att föreningen skrivit till Trafikverket och Höganäs kommun om 

behovet av uppföljning av det arbete som Trafikverket utförde under vintern 2020/2021.

Lars Bovelius framförde, bland annat mot bakgrund av årets skenande elpriser och allmänna 

klimatdiskussioner, en fråga om det inte snart var dags att bygga en solcellspark för hela byn. 

Problemet var mark och pengar, inte tekniken.  

§14. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Avgående ledamöter och valberedningen avtackades med blommor

Vid protokollet

Lennart Bolin

Birgitta Hansson (ordförande) Justeras: Anders Öhrbecker

Justeras: Gunilla Larsson
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