Protokoll nummer 493, fört vid Öxnegårdens 82:e ordinarie årsmöte avseende verksamhetsåret 2019, tisdagen den 10 mars 2020 på Öxnegården
Innan själva årsmötet samlades deltagarna, 44 personer, för en stunds informell samvaro och
förtärande av smörgåstårta med dryck, ett uppskattat inslag av deltagarna.
Själva årsmötet startade kl 18.00.

§1

Inledning
Föreningens ordförande Hans Widell hälsade alla välkomna till årsmötet.
a) Parentation. Hans Widell pålyste en tyst minut och tände ljus till minne av de under
senaste året avlidna medarbetarna/medlemmarna Åke Carlsson, Tommy Malmberg
och Arne Fougelberg.
b) Årets Öxnegårdare. En enhällig styrelse hade utsett Spår- och Fixargruppen till
Årets Öxnegårdare 2019, för deras utmärkta insatser med underhåll av hela vår anläggning inklusive motionsspåren. 7 av de 13 pristagarna var närvarande under mötet.
Alla pristagarna kommer att belönas med intagande av smörgåstårta vid ett senare tillfälle.

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet hade postats brevledes drygt 4 veckor för mötet. Årsmöteshandlingarna hade skickats ut via mejl till alla medlemmar, fanns tillgängliga på hemsidan
och var även uppkopierade i kiosken c:a 10 dagar före mötet.
Det konstaterades bland mötesdeltagarna att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3a

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen kompletterades med en §3b Fastställande av röstlängd.
I övrigt godkändes dagordningen av årsmötet.

§ 3b

Fastställande av röstlängd
Beslutades att närvarolistan som cirkulerats och skrivits på av alla närvarande medlemmar fungerar som röstlängd.
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§4

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Bernt Pettersson och till sekreterare Anders Larsson.

§ 5a

Val av 2 justerare
Till att jämte årsmötesordföranden justera dagens protokoll valdes Ing-Britt Quarfordt
och Lars-Erik Almqvist.

§ 5b

Val av 2 rösträknare
Till att fungera som rösträknare valdes de nyss valda justerarna Ing-Britt Quarfordt
och Lars-Erik Almqvist.

§6

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet gick under mötesordförandens ledning igenom de olika delarna i verksamhetsberättelsen. Tillfälle gavs till frågor och en del avsnitt kommenterades av respektive ansvarig.
Därefter lades verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

§7

Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse
Den av föreningens ekonomiansvariga framtagna redovisningen av resultat- och balansräkningar för 2019 kommenterades av Anita Ernst Olsson.
Det positiva var ett bra ekonomiskt överskott.
Efter genomgången godkändes förvaltningsberättelsen och lades till handlingarna.

§8

Behandling av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 lästes upp av Bernt Pettersson.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen, varefter denna lades till handlingarna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse som grund och med
stöd av revisorernas revisionsberättelse, beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

§10

Behandling av förslag från styrelsen eller inkomna förslag från medlemmar
- Från styrelsen förelåg en proposition gällande utökat samarbete med Vätterhem och
ombyggnation av Öxnegården. Hans Widell beskrev planerad nybyggnation via bilder
med bl.a. skisser på en ny Öxnegård i 2 plan som planeras att byggas precis norr om
den nuvarande. Även skisser på byggnation av 5-6 bostadshus strax öster om Öxnegården. Diverse frågor uppkom kring byggnationen, som besvarades. Fördelen med ett
nybygge på ny plats är att vår vanliga verksamhet kan bedrivas obehindrat under
byggtiden. Mycket jobb återstår med bl.a. ändrad detaljplan, bygglov etc. Går allt i lås
skulle en ny Öxnegård möjligen kunna vara på plats om c:a 5 år.
Det är fortfarande öppet vem som skall äga och förvalta den nya Öxnegården - vi själva eller Vätterhem.
Det skall dessutom utredas vad en renovering av den nuvarande anläggning skulle
medföra.
Dessutom ej bestämt hur stor del av vår tomtmark som skall säljas. En värdering skall
göras av vårt markområde.
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Styrelsen fick mandat att fortsätta detta planerade samarbete med Vätterhem om den
nya Öxnegården och om parterna blir överens om hur marken skall utnyttjas och omdanas så skall detta förslag presenteras och godkännas av ett extra inkallat årsmöte på
Öxnegården för att processen skall fortskrida.
Detta var ett enhälligt beslut av årsmötet.
- Från medlemmar fanns inga inkomna förslag.
§ 11

Verksamhetsplan för år 2020
Framtagen verksamhetsplan för 2020 presenterades och kommenterades av Jörgen
Hafström. Det mest positiva är att Mulleskola kommer att starta i april efter några års
uppehåll.
Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.

§ 12

Budget 2020
Förslag på budgeten för 2020 presenterades av Anita Ernst Olsson och kommenterades. Budgeten pekar tyvärr mot ett större negativt resultat bl.a. på mindre uthyrningsintäkter (konferensrummet) och högre personalkostnader.
Budgeten godkändes därefter av årsmötet.

§ 13

Val av ordförande för 1 år
Hans Widell valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2020.

§ 14

Beslut av antalet styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 7 stycken.

§ 15a Val av styrelseledamöter för 2 år
Till styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Jörgen Hafström, Leif Regnér och
nyval gjordes av Carina Vikberg.
Kvarstående i styrelsen under 1 år är Anita Ernst-Olsson, Leif Adolfsson och HansÅke Antonsson.
§ 15b Val av styrelseledamöter för 1 år
Inga behov av fyllnadsval förelåg.
§ 16a Val av 2 revisorer för 1 år
Till revisorer för verksamhetsåret 2020 omvaldes Sonny Gustafsson och nyval gjordes
av Johan Jonsson.
§ 16b Val av revisorsersättare för 1 år
Som revisorsersättare omvaldes Eva Bjällmark.
§ 17

Val av valberedningsledamöter och sammankallande för 1 år
Till valberedningsledamöter under 2020 omvaldes Greger Johansson (sammankallande) samt Berno Johansson och Eva Karlsson.

§ 18

Val av ombud till Regionstämma
Region Östs årsstämma äger rum den 25 april på Öxnegården. Enligt röstlängden från
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Region Öst har vi 2 ombud med rösträtt till denna stämma.
Det beslutades att ge styrelsen i uppdrag att utse våra representanter till denna stämma.
Det är fritt fram för alla medlemmar att närvara på stämman, men bara våra 2 utsedda
ombud har rösträtt. På grund av förtäringen skall deltagande anmälas i förväg.
§ 19

Övrig information
- Hans Widell tackade för förtroendet att få vara ordförande ännu ett år. Han önskade
att styrelsen framöver skulle utökas till 9 personer. Samarbetet i styrelsen har fungerat
bra och alla drar åt samma håll. Hans tackade alla i styrelsen för ett gott jobb. Medarbetarna Anita Ernst Olsson, Jörgen Hafström och Anders Larsson fick ett speciellt tack
för mycket stora insatser för föreningen. Hans tackade även våra duktiga stavgångsledare, spår- och fixargänget, alla i frivilliggrupperna (onsdagar, fredagar och söndagar)
och alla övriga funktionärer, som gör att föreningen fungerar bra.
Nya Mulleskolan mycket positivt och vi hoppas få många fler medlemmar framöver.
Allmänt har Friluftsfrämjandet ett mycket stort förtroende runt om i Sverige, enligt
genomförda undersökningar.
Funderingar finns på ett utökat samarbete med Jönköpingsavdelningen av FF. Vi har
dock mycket olika verksamheter och strukturerna är ganska olika på dessa båda lokalavdelningar inom FF.
Hans påpekade slutligen att det är viktigt att vi har roligt!
- Närvarolotteri genomfördes och Lilian Romedahl hade turen att vinna en smörgåstårta för 6 personer. Vinnare av Sverigelotter blev Anna-Greta Andersson och Greger Johansson.

§ 20

Avtackning
Hans Widell överlämnade en blombukett till årsmötets ordförande och sekreterare efter väl utfört arbete.

§ 21

Avslutning
Då inga andra frågor förelåg, förklarade ordförande Hans Widell det 82:e ordinarie
årsmötet avslutat klockan 19.40.

………………………………………

…………………………………………

Anders Larsson

Bernt Pettersson

Årsmötessekreterare

Årsmötesordförande
………………………………………….
Ing-Britt Quarfordt, justerare
………………………………………….
Lars-Erik Almqvist, justerare
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Bilagor:
1) Dagordning
2) Resultat- och balansräkning
3) Revisionsberättelse
4) Proposition samarbete med Vätterhem
5) Verksamhetsplan
6) Budget
7) Närvarolista
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