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l. Mötets öppnande
Ordförande Pia Larsson öppnar de digitala mötet via Facebook.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande för mötet
Pia Larsson valdes till mötesordförande

4. Val av sekreterare för mötet
Maria Larsson valdes till mötessekreterare

5. Val av två stycken justerare/rösträknare
Henrik Folkesson och Grethel Larsson väljs.

6. Verksamhetsberättelse 2020
Alla anmälda har fatt den utskickad och har läst den själva.

7. Bokslut 2020 och budget 2021
Alla anmälda har fått den utskickad och har läst den själva.

8. Revisorernas berättelse
.0

Alla anmälda har fatt den utskickad och har läst den själva.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

10. Val av ordförande för ett år
Pia Larsson väljs som ordförande (omval)

11 Val av sekreterare för ett år
Lena Petterson väljs som sekreterare (nyval)



12 Val av tre styrelseledamöter, varav en kassör, för två år
Pä mötet väljs:

Henrik Folkesson (omval)
Katarina Thulin (Nyval)
Johan Reidenlow (Nyval)

13 Val av två revisorer
Pä mötet väljs
Alexandra Huisman (Omval)
Grethel Larsson (Nyval)

14 Val av valberedning
Stefan Larsson (omval)
Annika Jönsson (omval)

15 Motioner/propositioner

Ändring av stadgar
Avser att ändra antalet ledamöter i styrelsen, att vi lägger till en suppleant till i styrelsen.
Och att de tas bort att de krävs 2 möten för ändring i stadgar.

Godkänner båda punkter i motionen

Skötsel av parken
Förslag 1 Lista på vad som behöver göras vid ingången. Godkänns
Förslag 2 Dela upp parken i delar som sköts av arbetsgrupper. Godkänns inte.

16 Övrigt

Ena stocken i parken önskar Marie Winter att man tar bort. Detta fixas
förhoppningsvis i päsk.

Och Madeleine Westerdahl skriver om att sista gräsklippning bör ske tidigare
än förra aret. Vilket vi meddelar han som gör de.

17 Mötet avslutas
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