
Årsmöte protokoll 2022
Långviksmons Idrotts- och intresseförening
Tisdag 22 mars 2022 kl, 19,00 Folkets Hus

§ 1 Kenneth Thörn hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§ 2 Dagordningen godkänd.

§ 3 Ordförande för mötet valdes Kenneth Thörn

§ 4 Sekreterare för mötet valdes Theres Andersson

§ 5 Justeringsmän/rösträknare valdes Mattias Andersson och Annika Sjölund

§ 6 Kallelse till stämman godkänd

§ 7 Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande. Godkänd

§ 8 Den ekonomiska redovisningen gick Dan Nordin igenom. Godkänd

§ 9 Revisionsberättelse läste Dan Nordin upp.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen för året. Godkändes

§ 11 Som ordförande valdes Kenneth Thörn 2 år

§ 12 Omval av ledamöter Sofia Svensson 2 år och Linn Sjölund 2 år.

§ 13 Val av undersektion på 1 år
- Annika Sjölund  Sammankallande
- Andreas Lundberg
- Angelica Karlsson
- Ann Lindström
- Ann-Sofie Gidlund
- Bertil Tjärnström
- Cecilia Kristoffersson
- John Asplund
- Mia Forsberg
- Sven Asplund



§ 14 Revisorer valdes Anna-Karin Nilsson sammankallande, Göte Enbarr
ledamot, Dan Nordin Suppleant. 1 år

§ 15 Valberedningen består av Lars Nordin sammankallande, Fredrik Hörnell
1 år.

§ 16 Fastställande av medlemsavgift.
- Enskild 150 kr
- Familj 300 kr
- Barn t o m 17 år 50 kr
- Ungdom t o m 23 år 100 kr
- Pensionär 100 kr

§ 17 Övriga frågor
- Folkets Hus vad vill medlemmarna med fastigheten? Vi har i dagsläget

ett tak som läcker in och det måste göras något åt relativt fort. Linn
Sjölund höll ett kortare föredrag om folkets hus historia och nuläge, sen
bjöd vi in till diskussioner vid borden under fikat, som sedan avlutades
med en öppen dialog. Punkter som kom fram av diskussionerna från
medlemmarna.

+ Folkets hus är viktigt vi vill ha det kvar
+ Kommer aldrig att byggas något likgiltigt i området
+ Finns stora utnyttjande potentialer
+ Finans av lotterier, vinst på fester
+ Krävs att medlemmar ställer upp och hjälper till med handtag och

medel.
+ Bra tanke att ha det kvar, men ska det begränsa mopärlans

renovering så vet man inte hur man ska ställa sig.
+ Bidragsansökningar
+ 1500 kr/kvadraten kostnad för hela taket med ställning mm.
+ Går ej att tänka att man ska ta offerter på allt, då kan vi lika gärna

riva stället, detta måste ske ideellt största delen.
+ Finns det engagemang för att lokalen kommer att användas

mera?
+ Finns det lust att ordna så måste folk ställa upp och komma med.
+ Stora fastigheter i en mindre förening är en tuff uppgift.
+ Föreningslivet förr var ju att man jobbade ideellt, ledord för att

man är med i en förening.
+ Medlemskapet har det blivit mindre för att det inte varit några

fester, där man fick lov att vara medlem för att medverka?



+ Varför tog det stopp med fritidsgården i källaren på folkets hus?
+ Det går att dela upp taket och göra det som är mest akut nu. Bara

folk ställer upp.
+ Hur ska vi låta lokalen användas?
+ Underhållsplan för Folkets hus och mopärlan.

Sen blev det omröstning: Ska vi ta hand om skadan och behålla folkets hus?
JA. Men det ska inte ta över att vi ej tar hand om mopärlan och det som måste
fixas där. Kom vi fram till gemensamt.

Sekreterare Theres Andersson ___________________________

Justerare Mattias Andersson _____________________________

Justerare Annika Sjölund ________________________________


