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 Protokoll från årsmöte för Öland Kust till Kust Intresseförening 
2020-08-01 kl 11.00-12.00  
 
 
Plats: Vid kvarnen i Sandvik 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Elisabeth Öhman som hälsade alla varmt välkomna till ett annorlunda 
årsmöte som pga. Coronapandemin hölls utomhus. 18 personer närvarade vid mötet.  
 
2. Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande för mötet valdes Elisabeth Öhman och till sekreterare Maria Assarsson. 
 
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
I april 2020 informerades medlemmarna om inställt årsmöte i maj och nytt datum den 1 
augusti. Handlingar till årsmötet har skickats ut den 16 juli. Årsmötet bedömdes vara 
stadgeenligt utlyst. 
 
4. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Per Thege och Bo Assarsson. 
 
5. Verksamhetsberättelse 
Den undertecknade verksamhetsberättelsen har mailats ut till medlemmarna tillsammans med 
kallelsen och fanns även uppkopierad på årsmötet. Verksamhetsberättelsen föredrogs av 
ordföranden Elisabeth Öhman. Under verksamhetsåret 2019 har vi genomfört våra sedvanliga 
arrangemang dvs frukostmöten, sommarmarknad, vandringar och cykelorientering. Alla 
lockade många av våra medlemmar. 
 
Kassör Torbjörn Cederholm föredrog resultat- och balansräkningen. Ekonomin i föreningen är 
god och antalet medlemmar ökar.  
 
6. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen som upprättats av revisor Leif Nordgren tillstyrker att resultat- och 
balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.  
 

7. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. 
 

8. Val av ordförande för ett år 
Valberedningens förslag är omval av Elisabeth Öhman till ordförande för ett år. Mötet 
godkände förslaget. 
 
 

9. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 
Marion läste upp valberedningens förslag: 
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Omval 2 år Torbjörn Cederholm, kassör 
Omval 1år Britt-Marie Erlandsson, styrelseledamot 
Omval 1 år Maria Assarsson, styrelseledamot 
Omval 2 år Gunilla Waern, styrelseledamot, suppleant 
Nyval 2 år Lennart Sandqvist, styrelseledamot 
Nyval 1 år Elisabeth Ahlstrand, styrelseledamot, suppleant 
 
Anders Bogårdh har avböjt omval.  
Per-Ola Svensson har ett år kvar på sitt mandat. 
 
Årsmötet godkände förslagen.  
 

10. Val av revisorer och suppleanter 
Valberedningen föreslog: 
Christer Hessling som ordinarie och Lena Ekstrand Friberg som suppleant.  
Leif Nordgren har avböjt omval. 
 
Årsmötet godkände förslagen. 

 
11. Val av ledamöter i valberedningen 

Till valberedningen omvaldes Mairon Svensson (sammankallande) och Ronny Cedertorn. 
 
Årsmötet godkände förslagen. 
 

12. Fastställande av årsavgift 
Styrelsens förslag är att avgiften för 2020 är oförändrat 100 kr/person och år. Mötet godkände 
förslaget. 
 

13. Styrelsens arvode 
Styrelsens arvode föreslås oförändrat till sammantaget 9 000 kr plus sociala avgifter. Arvodet 
fördelas procentuellt efter antal arbetstimmar. Mötet godkände förslaget.  
 

14. Behandling av styrelsens förslag 
Ordföranden informerade att styrelsen under detta år kommer att satsa på genomgång och 
utveckling av vår vandringsled. Inledningsvis ska en kartläggning av vandringsleden göras för 
att se vilka förbättringar som behövs t ex vad gäller röjning, märkning, stöttor. En målsättning 
är också att etappindela vandringsleden.   
 

15. Behandling av eventuella motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 

16. Övriga frågor 
Elisabeth Öhman tog upp en skrivelse från Andrea Berg om statusen på vår vandringsled i 
närheten av Gillberga. De har under sin tid på Öland ställt iordning en sträcka som var  
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svårframkomlig och otydligt skyltat. Ett stort tack för deras initiativ. Styrelsen är medveten  

 


