
 
          Munkedal 

              51 år 
 

 
Protokoll fört vid 51:e årsmötet 8 mars 2020 på Kasernas Hembygdsgård, 

Munkedal. Närvarande; 27 medlemmar 
 
 
1. Årsmötet öppnandes av ordförande JanOlof Karlsson 
 
2. Alla 27 närvarande är medlemmar i Munkedals LA.   
 
3. Beslutades att välja JanOlof Karlsson till mötesordförande.  
 
4. Till sekreterare för mötet valdes Olivier Louis. 
 
5. Mötet godkände att det är stadgeenligt utlyst. 
 
6. Till justerare jämte ordförande att justera protokollet valdes Ante Ojakangas och   
    Anders Savik 
 
7. Valda justerare utsågs till rösträknare. 
 
8. Dagordningen godkändes utan anmärkning 
 
9. Mötet beslutade godkänna resultat – och balansräkningen samt    
    verksamhetsberättelsen för 2019. 
     
     Charlotte informerade om räkenskap, förtydligade några viktiga punkter,  
     föreningen har en god ekonomi.                                                     
     En tydlig verksamhetsberättelse lästes upp av JanOlof. 50 aktivitet lyckades             
     genomföras under Jubileum året. 
      
 
10. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. 
 

Per-Erik läste genom revisorernas berättelse som innehåll en positivt utlåtande.                           
Charlotte fick hjälp av en riktig revisor på kommunen, mycket att hålla reda på. 
 



11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. 
 
12. Behandling av inkomna ärenden/motioner.  
        
      Ingen motion eller ärende kom upp. 
 
13. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för 2020. 
 
       Budget och verksamhetsplan för 2020 godkändes, med tillägg att MTB startar 
       den 5:e April. 
 
14. Val av ordförande för år 2020 valdes Jan-Olof.  
 
15. Val av 4 styrelseledamöter för 2 år,  
 
      Omval för Olivier Louis, Charlotte Ohlson och Johanna Bagge. Ny val av Johnny   
      Carlsson i stället för Fina Kuikka som avgick. 
 
 
16. Val av valberedning 2 personer,  omval av Erna Gustafsson och Christer Nyqvist. 
  
17. Till revisor för 1 år omvaldes Per-Erik Gustafsson. 
 
18. Till 2 st ombud till regionstämman Vänersborg den 28:e mars 2020 
    
     Valdes JanOlof Karlsson och Olivier Louis. Styrelsen fick ansvar att nominera  
     ersättare om det behövs.  
 
19. Övriga frågor; Ordförande avtackade Fina Kuikka för sin tid i styrelsen med en 
bukett blommor. 
 
20. Avslutande, och tackade övriga  för att ha deltagit i mötet. Sedan bjöds det på 
vegetarisk buffé, kaffe och bildvisning av äventyraren Daniel Larsson. 
 
 
 
 
Ordförande:     Sekreterare:  
 
_____________________________  _________________________ 
JanOlof Karlsson   Olivier Louis 
 
 
Justerare:    Justerare:  
 
_____________________________  ________________________ 

Anders Savik    Antero Ojakangas 


