SJÄLANDSKLINTENS
FÖRENING
Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 11 september 2020 i Gårdsbutiken i Själand.
Närvarande: Marianne Nilsson, Jörgen Backéus, Carina Köhn, Torsten Rutberg, Kerstin Falk Sintorn,
Hed Sintorn, Ann Järneström, Lennart Lundholm, Anna Nilsson, Berit Nilsson, Uno Nilsson, Elsa Sjödin, Per Nord, Lillemor Eliasson,
Stig Lundgren, Berit Lundgren, Börje Hägglund, Ingrid Hägglund och Linda, Domenic, Samuel Peyman Vahedi.

§1

Uno Nilsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2

Förslag till dagordning godkändes och till ordförande för mötet valdes Uno Nilsson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Jörgen Backéus.

§3

Ann Järneström och Lennart Lundholm valdes till att justera protokollet.

§4

Styrelseval: Årsmötet omvalde sittande styrelse. Ann valdes som ordförande, Uno valdes som kassör, Jörgen valdes
som sekreterare, Linda som övrig styrelseledamot. Staffan Olsson valdes in som ny övrig styrelseledamot.

§5

Ekonomi:

§6

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§7

Årsmötet uppdrog till Uno att undersöka med banken möjligheten att få ett eget swishkonto då Ann vill slippa detta
på sitt privata mobilnummer. Anns Swishkonto används tillsvidare.

§8

Årsmötet beslutade om städdagar på Själandsklinten: Lördag 3 Okt 2020 & Lördag 15 Maj 2021 Kl. 10:00

§9

Årsmötet faställde priser på medlemskap 2021. Barn 25kr, Vuxen 50kr, och Familj 150kr.

IB
Utgifter

18450:5261:-

Inkomster
UB

9362:22551:-

Årsmötet beslutade att inköpt Vindflöjel monteras snarast, tex på städardagen 3 Okt.
Arbetet med en ny Vy-skylt fortsätter. En fotograf kommer och tar bilder för ett nytt kostnadsförslag.
Årsmötet beslutade genom röstning att vi kan stå för max 6000kr av den totala kostnaden. Resterande summa
finansieras på annat sätt.
Årsmötet beslutade genom röstning att investera i offererad Solcellsanläggning. Installationskostnad olöst.
Om installationen blir för dyr monterar vi den själva i föreningen. Offerten inkluderar ej lampor, timer eller ljusrelä.
Staffan Olsson vill att avtalet för nyttjanderätt för vägen över "Rena" skrivs om då han förvärvat marken Själand 3:5
Detta avtal skrevs 1992 mellan Själandsklintens förening och Britt Guldbrandzén, Birger, Sören, Roland och Sigvard Olsson.
Staffan tog även upp en fråga om underhåll av denna väg, samt vägen från Gårdsbutiken då det är problem att komma
fram med låga bilar. Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte.
Årsmötet beslutade att till sommaren 2021 under veckorna 24-30 görs ett schema för städning under den intensivaste
delen på semestern. Jörgen, Ann, Stig, Börje och Per har anmält sig frivilliga. Listan spikas lämpligtvis på vårstädningen.
Per Nord undrade om stigen från Vika kommer att återställas efter avverkningen. Lennart undersöker med markägaren
och återkopplar i oktober. Fanns även fundering om muren i samma område ska återställas.
Per Nord tog på sig att göra layout på vänliga fina skyltar till stuga och dass som uppmanar besökare att sköta sig vad det gäller
toabesök, sopor och dubbskor inne i stugan.
Vid årsmötet visade Uno fina bilder.
Årsmötet tackade för det välsmakande fika som Gårdsbutiken bjöd på.
Dag som ovan

Sekreterare: Jörgen Backéus
Justeras

Ann Järneström

Lennart Lundholm

