
Årsmöte Björkö Badförening 7/4 2022

Närvarande: Lotte Edvardsson, Gunnar Frej,  Markus Bagå, Joakim Pettersson, Paul 
Sessink, Birgitta Beijer-Nilsson, Margareta Haglund, Jörgen Olsson, Lars Jägersvärd, Eivor 
Nowell

• Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

• Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

• Föredragningslistan för årsmötet fastställdes.

• Till ordförande valdes Joakim Pettersson

• Till sekreterare valdes Eivor Nowell

• Markus Bagå och Paul Sessink valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

• Verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret gicks igenom. (se bilaga)

• Kassaboken över det senaste räkenskapsåret gicks igenom och godkändes.(se bilaga) 
Vi fördjupade oss lite i renoveringskostnaderna där vi fortfarande inte är helt säkra på 
utfallet. Vi i styrelsen har bestridit fakturan och inte betalat in hela det belopp firman 
kräver.

• Revisorerna (Michael Leicht och Håkan Sandgren)godkände styrelsens förvaltning 
under det senaste verksamhets/räkenskapsåret och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
(se bilaga)

• Verksamhetsplanen (se bilaga) fastställdes. Därutöver ska vi försöka reda ut varför 
elförbrukningen ökat rejält och läsa av elmätaren oftare. Vi prövar också med att 
stänga av golvvärmen för att se om det är boven i dramat.

• Medlemsavgiften fastställdes till 300 kr.

Följande val gjordes:

Ordförande för ett år framåt: Margareta Haglund

Ordinarie ledamöter på två år: Gunnar Frej, Joakim Pettersson

Lotte Edvardsson, Rolf Kagelind, Lena Nyquist

Två revisorer ett år: Michael Leicht, Håkan Sandgren

Valberedning ett år: Eva Wennström (ordf.) Frida Borgström



• Tre inkomna motioner behandlades (se bilaga) Den första gällande datum på 
hemsidan är redan åtgärdad. Den andra gällande montering av trappa avslogs. 
Angående uppmaningen att plocka med sig sina utensilier finns redan två skyltar i 
bastun med liknande ordalydelse så vi beslöt att låta det räcka.

• Styrelsens särskilda yttrande (se bilaga) angående stadgeändring godkändes.

• Under övriga frågor tog vi upp ett förslag att dela upp lördagsuthyrningen i två delar 
18:00-20:00 och 20:00-…..så att fler kan nyttja bastun dessa kvällar. Vi avtackade 
också vår ovärderliga Markus Bagå som nu slutar i styrelsen. Tack och lov tänker han 
fortsätta att serva oss med hemsidan som han så förtjänstfullt har designat. Detta är vi 
evigt tacksamma för!! Inte att förglömma ville ”Torsdagsgruppen” ingå i 
städningslistan igen vilket vi givetvis bifaller!!

• Mötet avslutades medan vi i styrelsen lade pannan i djupa veck och undrade varför så 
få av medlemmarna visade sig.??

______________________________

Vid tangenterna: Eivor Nowell

__________________________ __________________________

Justeringsman Markus Bagå Justeringsman Paul Sessink

 


