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Protokoll fört vid Skummeslövs Badortsförenings årsmöte 2O22-O7-O4

§ 1 öppnande
Styrelsens ordförande Kristian Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Ordförande och sekreterare
Till ordförande för dagens möte valdes Per Selld6n och till sekreterare valdes Claes Brodd,

§ 3 Justeringsmän
Till att justera protokollet utsågs Eva Bohman och Staffan Holmgren.

§ 4 Dagordning
Årsmötet godkände utsänd dagordning.

§ 5 Årsredovisning
Owe Ericson redovisade de viktigaste punkterna iverksamhetsberättelsen för 2021. Han

pekade på att antalet medlemmar har ökat och att föreningen är aktiv på sin hemsida,

Facebook och även lnstagram. Man har också arbetat aktivt med Laholms kommun.
Gun Hedin-Nilsson redovisade den av styrelsen upprättade årsredovisningen med tillhörande
resultat- och balansräkning för såväl föreningen som bryggprojektet. Hon pekade på att
många aktiviteter genomförts och att föreningen har god ekonomi med gott om pengar i

kassan.

Årsmötet beslutade därefter lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse
Staffa n Holm gren föredrog revisionsberättelsen en l. följa nde uttalande:
- Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
- Att årsmötet fastställer av styrelsen upprättad årsredovisning med resultat- och

balansräkning för både föreningen och bryggprojektet
- Att årets överskott balanseras i ny räkning

§ 7 Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

§8 Faststä!!ande av föreningens resultat- & balansräkning
Ärsmötet beslutade fastställa den av styrelsen upprättade årsredovisningen med tillhörande
resultat-bch balansräkning för såväl föreningen som bryggprojektet samt att föreningens re-

sultat för året 54O34 kronor balanseras i ny räkning.

§ 9 Medlemsavgift, budget och bidrag
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2O22 ska vara oförändrat 275 kr där bidraget till
Skummeslövsbadet ska vara oförändrat 45 kr per medlem.
Föreningens budget för 2A22 redovisades och årsmötet fastställde styrelsens förslag.
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§ 10 Arvoden
Årsmötet beslutade att arvode ska utgå med 15 tkr till kassören och att övriga medlemmar
och suppleanter har rätt till en årsprenumeration, från årsmöte till årsmöte, på

Hallandsposten.

§ 11 Val av ordförande
Till ordförande i föreningen omvaldes Kristian Petersson på 1 år och till årsmötet 2023.

§ 12 Valav ledamöter
Nyval pä 2 är för Gert Olsson, Gitte Larsen och Thomas Nordström.
Gun Hedin Nilsson och Owe Ericson är valda till årsmötet2023.

§ 13 Val av suppleant
Carina Petersson valdes pä2är (2024lloch Helena Åström kvarstårtill årsmötet2023.

§ 14 Val av revisorer
lngvar Christoffersen och Staffan Holmgren omvaldes som revisorer till årsmötet 2023.

§ 15 Valberedning
Till valberedning valdes Kendro Wejklint (sammankallande) och Thomas Bohman.

§ 15 Styrelsens förslag om en stadgekommitt6
Styrelsen hade i handlingarna till årsmötet föreslagit ändring av föreningens nuvarande stad-
gar på så sätt att inlämning av frågor till styrelsen för behandling vid kommande årsmöte
fastställs till 14 dagar i stället för nu gällande regel som anger tidpunkten till "före den 1
maj".

Styrelsens ordförande, Kristian Petersson, redovisar att förslaget åter prövats av styrelsen
som funnit att det föreligger en väl grundad anledning till att föreningens stadgar i stället ses

över i sin helhet. Styrelsen vill därför ändra sitt förslag till att stadgarna skall ses över i sin

helhet av en kommitt6 bestående av ordföranden Kristian Petersson, ledamoten Gert Olsson
och medlemmen Per Sellddn. Kommitt6n ges i uppdrag att genomföra översynen, tillställa
styrelsen ett förslag som efter prövning har att underställa nästkommande årsmöte ett slut-
ligt förslagn

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelseordförandens förslag.

§ 17 Motioner
lnga motioner fanns att behandla.
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§ 18 Dragning i medlemslotteriet
Dragning i 2022 års medlemslotteri och vinnare blev:

750 kr - Nils O Nilsson

500 kr - Peter Christensson
250 kr - Kenneth Wännman

§ 19 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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- Staffan Holmgren
Justerare
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Eva Bohman
Justerare



REVISIONSBERATTELSE

U ndertecknade av å rsmötet för SKU M M ESLÖVSSTRAN DS BADO RTSFÖR EN I NG

(Org nummer 849201-1500) utsedda revisorer får efter fullgjord granskning

avge följande revisionsberättelse över 202L års räkenskaper och förvaltning:

Vi har granskat årsredovisningen och tagit löpande del av styrelsens protokoll.
Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper och förvaltning på grundval av vår
revision. Granskningen innefattar den särskilda redovisning som sker av

bryggprojektet.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av

underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Som

underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,

åtgärder och förhållanden i övrigt.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för följande uttalande:

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret;

Att årsmötet fastställer av styrelsen upprättad årsredovisning med

resultat- och balansräkning för både föreningen och

bryggprojektet;

Att årets överskott balanseras i ny räkning.

meslövsstrand 12 april 2022

Holnrgren
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lngvar Christoffersen


