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Totalt deltog 19 personer i årsmötet. Antolet röstbertittigade medlemmar uppgick till 14 personer då

flera dettagare hor famitiemedlemskop. Se bilaga 7, deltagare och röstlöngd.
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Årsmötet öppnas. tngrid Fredriksson hötsode völkommen och öppnade årsmötet.

Val av ordförande för årsmötet. Erik Hallerström valdes till mötesordförande.

Val av protokollförare. - Mario Wiktund Karlsson voldes till protokollförore.

Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. Enligt stodgarno ska kallelse tillårsmötet

skickas ut två veckor före mötet. Kallelse ör utskickad till medlemmarna per E-post eller

vanlig post den 77 juni 2A22. Kallelsen hor varit publicerod pö föreningens hemsido

sedon den 17 juni 2022. Beslutades enhölligt att årsmötet ör utlyst i behörig ordning.

Val av två personer att justera årsmötets protokoll och tillika rösträknare. Ingrid

Fredriksson och Mottios Rehn valdes till att justera årsmötesprotokollet samt ott vid

behov rökna de röster som kan ovges undervarie punkt.

Godkännande av röstlängd. Rösttöngden godköndes och somtliga 74 personer enligt

d e ttaga rfö rt e ckn i n g e n /rö stlö n gd e n ö r rö stbe rötti g ade.

Godkännande av föred ragningslistan. Föred ra g n i ngsl i sta n god kö nde s.

styrelsens ve rksa m hetsberättelse med å rs redovisni ng för 2a2L,

Moris Wiklund Korlsson gjorde en kort presentotion av verksomhetsberöttelsen och den

ekonomiska redovisningen. Verksomhetsberöttelsen delades ut på papper och finns öven

publicerod på föreningens hemsida . På sidan 3-5 iverksamhetsberöttelsen finns den

ekonomisko redovisningen med resultat-ach balansrökning. lnga frågor från deltagarno

om verksamhetsberöttelsen. Årsmötet beslutsde att Iögga verksamhetsberöttelsen för
2A27 illl hondlingarna.

Revisorernas berättelse. Revisionsberöttelsen löstes upp och årsmötet beslutade att

lögga revisiansberöttelsen tilt handtingarna. lngen ov revisorerno medverkode vid mötet.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning lör 2A21. Årsmötet beslutade

enhöttigt att foststötlo resultat- och bolonsrökning och ott årets överskott, 9 529,25 kr

förs över till balanserat resultat (kapitalet) för kommande år.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

bevitja styrelsen ansvorsfrihet för det gångna året.
Årsmötet beslutade enhölligt att
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Fastställande av medlemsavgifter. Sfyrelsen föreslår oföröndrad medlemsavgift för
2A22. Avgiften ör 7AA kronor för enskild medlem och 750 kronor för familjemedlemskap.
Medlemsavgiften har varit oföröndrod sedan föreningen startade.

Arvode och kostnadsersättningar till styrelsens ledamöter och förtroendevalda. /ngo

arvoden utgår. Kostnadsersöttning och reseersöttning enligt statligo normer kon utgö
till styrelse och andra medlemmar vid uppdrag för föreningen. lngen sådan ersöttning
har utbetolots.

S f+ Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022-2024. Maria Wiklund

Karlsson gjorde en kort presentotion av föreningens verksamhetsplan med budget för år
2A22-2A24. Verksamhetsplonen delades ut och finns öven på föreningens hemsida. lnga

frågor om verksamhetsplonen stölldes. Verksamhetsplonen med budget godköndes.

S 15 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Enligt stodgarna består styrelsen av
ordföronde samt minimum 2 ach maximum 4 övriga ledamöter samt 2

suppleanter. Styrelsen har hittills bestått av furo ordinorie ledamöter ach en suppleont.
Förslag inkam att stodgarna öndras isomband med nösta årsmöte så att kravet på 2

suppleanter tas bort. Årsmötet beslutade ott styrelsen för kommande mandatperiod ska

bestå av fyro ordinarie ledamöter och två suppleanter och ör ddrmed fulltalig.

5 16 Stadgeenliga val. Två förslag utöver valberedningens förslag inkom under örsmötet. Det

ena göller suppleont i styrelsen ach det ondra person till valberedningen.
- Val av ordförande. Omval av lngrid Fredriksson till ordföronde till år 202j.
- Val av övriga styrelseledamöter. Omval av Susanna Holmgren till ordinarie ledamot

itvå år. Ledamöterna Maria Wiklund Karlsson och Korin Svanberg har ett år kvar av
sin mandatperiod.

- Val av suppleanter. Omval av Eva Dalflo och nyvol ov ach Cathrine Severholttill
suppleanter, mandatperiod L år.

- Val av revisor och revisorssuppleant. Omval av Britt-Marie Schörström till revisor

och Kerstin Ribeiro till revisorssuppleant. Mandatperiod 7 år.
- Val av ledamöter ivalberedningen, däribland sammankallande. Omvol ov Ulf

Lundahl sam sommankallande och nyval ov Erik Hallerström. Styrelsen har fått i
uppdrag att till 2023 hitta ytterligare en person till valberedningen då Ulf avgår.

5 tZ Ärenden som styrelsen har hänskjutit till årsmötet. tnga sådano örenden. (

g 18 Motioner. tngo motioner hor inkommit. 
'--' ".r- 
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5 19 övriga frågor. Frågor kom från markögarna på Hammarssidon om egenfinansieringen
på 5.00A kr per markögare för projekt Strandbeten och Strandöngar. Föreningen

undersöker möjligheten att få finansiering pö annat sött. Berördo deltagare 
d

uppmanades att öven siölva kommo med förslog tillfinansiering eftersom det ör svår't 
ltatt beviljos bidrag till egenfinansiering. Kritik framkom från någro deltagare om brister i .

informationen om egenfinonsiering. Från föreningen hor vitidigare bett om ursökt för 
U
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denno otydlighet. Detts gjordes vid ett extro somverkansmöte med berörda morkögare

från område 3 i februari 2022. Samverkansmötet handlade om föliande:

e Samverkan och infarmotion till samtligo markögare inom område 3 om
projektet Strandbeten och Strandöngor

c Faktura på 5.000 kr till markögarna dör vi redogjorde för att
egenfinonsieringen på 1-0 % var villkorod av Iönsstyrelsen. Samtliga

egenavgifter betalodes dörefter in till föreningen.
t Hur rensningen av vass sko genomföras. Problemet med vassröjningen tir att

marken på vissa håll består av bottenlös lera. Någon amfibisk maskin finns
inte ott tiilgå på Gotland.

: Nör och hur kommer det betande kreatur inom inhögnat område. Det ör
önnu inte klort och man har diskuterat olika lösningor med olika djurögore.
Eventuellt blir det får och kor som kommer att beta dör.

c Hur ör det budgeterat inför detta sista projekt dvs hur avses de 300tkr för
område 3 ott fördelos? I omröde 3 göller semma löpmeterpris för röjning och

stangsling som för övriga amråden inom projektet. Kostnaden för detta har
godkönts av lönsstyrelsen/jordbruksverket. Moms ingår i alla priser eftersom
vi ör en ideell förening. Vasskörd kan ev behövo göras flera gånger.

. Önskemål finns öven att röjo sly för att öppna upp betet till större områden
på Hammarssidan. Vi vöntar med stt starta ett nytt projekt tills orbetet med

stöngsling och vusskörd ör slutfört. Vi ber lönsstyrelsen inspektera för att se

om det finns möjlighet ott erhålla mer bidrag för slyröining från
J o rd b r u ksve r ket. Dock kröve r I ö n ssty re I se n o I lti d vi ss ege nfi n o n si e ri ng.

o Vandringsstigor runt Vögumeviken, åtgörder som måste vidtos mm? lnget
som ör planerot inom detto projekt utan ör ett framtido önskemå|.

Det som kvarstår ov arbetet inom område 3 ör vassröjning och utslöpp ov betande djur
inam området.

Årsmötet avslutas. Erik Hallerström tackade de nörvarqnde ach avslutade årsmötet.

Ma*-tM
Maria Wiklund Karlsson (protokollförare)

Justeras

lngrid Fredriksson

Erik Hallerström {Ordf. årsmöte)
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