
             Limö Fritidsby 

 
Årsmötesprotokoll  

8 mars kl.19.00 2023 på Lillhagsskolan i Bomhus, även deltagare digitalt.  

 

1. Föreningens v.ordförande Max Allemo öppnade/ släppte in alla i möte och 

hälsade alla välkomna. Ulrika Jidåker förde samtidigt ett upprop på antal 

deltagare på mötet. Närvaro bilaga. 

2.  Förslag till dagordning godkändes enligt förslag. 

3.           Till Ordförande till årsmöte valdes Max Allemo och till sekreterare Ulrika Jidåker 

4.           Till justeringsmän och rösträknare valdes Sanna Lindström och Marie Ehlin 

5. Årsmötet godkände att kallelse skett i behörig ordning. 

6. Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Årsmötet fastställde resultat och balansräkning. 

8. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. 

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2022. 

10. Motion – Gruppen gav förslag på att höja arvodet till 6000 kronor fördelat enligt 

följande: Ordförande, V.ordförande, Kassör, Sekreterare  (4st) 1000kr. Ledamot (1st) 

500kr. Suppleanter (3st) 300 kr, Revisorer (2st) 300:- 

 Vidare lades förslag att fortsätta dialogen om styrelsearvoden i arbetsgrupp och 

styrelse under innevarande år. 

Motionen inlämnades 2022 från medlemmarna i styrelsen, angående arvode för 

uppdrag i föreningen. Gruppen har bestått av Mona Sterner, Hanna Allemo, Ingemar 

Lenströmer, Tommy Johansson.  

11. Årsmötet beslutade enligt ovan utarbetat förslag att höja arvodet för 2023. 

12. Årsmötet beslutade att föreningens överskott balanseras i ny räkning för 2023 

13.        Budgetförslaget fastställdes.  

Årsmötet beslutade att årsavgiften i år för stuglotter med latrin får en årsavgift på 

6200kr och utan latrin en årsavgift på 4850kr. (Alla skall då ha lämnat in godkända 

intyg från kommun på miljötoalett.) Betalning skall ske 31 mars 2023, faktura 

kommer. 

Information gällande Gästrike Återvinning, under punkt 13 hölls utifrån mötet 

Max Allemo deltagit på med ordförande och kassör tidigare. Synpunkter från mötet 

beaktas och tas med i styrelsen i framtida dialoger med Gästrike Återvinnare. 
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14. Årsmötet valde följande: 

Ordförande på 2 år Thomas Björklund omval 

V.Ordförande på 2 år Max Allemo omval 

Ledamot Agnetha Olsson 2 år omval 

 

Maria Winberg Kassör har avsagt sig uppdraget som kassör och här valdes 

Camilla Westlund på ett fyllnadsval på 1 år som kassör. 

  

(Val som har ett år kvar, val skedde 2022) 

Sekreterare Ulrika Jidåker 2 år 

 

 

15. Årsmötet valde enligt följande suppleanter och revisorer:   

Suppleant på 1 år Pernilla Sundman omval  

Suppleant på 1 år Malise Johansson omval 

             Suppleant på 1 år Therese Wahlund nyval 

Revisor på 1 år Lilly Englund omval 

Revisor på 1 år Maria Winberg nyval  

Revisor suppleant på 1 år Ulf Hedblom omval  

Revisor suppleant på 1 år Hans Mälby omval  

 

16. Årsmöte valde till ansvarig för bryggkommitté Oxharen Johan Lenströmmer 

och Tommy Hedin,  

17. Till valberedning valdes på 1 år Tommy Jensen omval (sammankallande), 

Kirsi Rova omval, Leif Wahlund nyval. 

18.  Övriga Ärenden  

                          a) Beslut om datum för årsmöte 2024 och övriga datum för 2023 

Årsmötet beslutade att: 

Årsmöte 2024 hålls onsdag den 6 mars kl.19.00. Mötet kommer hållas 

fysiskt 2024 och önskar medlemmar delta digitalt kommer vi se om det går att 

lösa.  

Städdag 6 maj stränder, omgivning runt om. Korvgrillning sker vid 

badplatserna Tärnviken och Scoutviken för dom som deltar. Föreningen står 

för korv. 

Midsommar/stångresning kl 15:00, musik, dans och lotterier. Pernilla 

Sundman ansvarig från styrelsen och är man intresserad – 

kontakta Pernilla 073-5590280  

- Samling och stångklädning sker dagen före runt kl.18.00 

 

Avslutning 19 augusti – årliga surströmmingen med trubadur.  

Se hemsida och anslag vid Limö café. 
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Fyrens dag 20 augusti 

 

b) Information gällande Gästrike Återvinning, under punkt 13 hölls av Max 

Allmo som deltagit på mötet med Gästrike Återvinnig. 

c) Gävle Kommun, Max Allemo informerade kort. Bilaga. 

d) Nyttjanderättsavtal – nästan alla avtal är tecknad och klara.  

Årets Utlottningen av stugarrende gick till Limön 28 och Oxharn 14 ( 2 pga att 

föregående år gjordes ingen utlottning) 

Arbetslista för att hålla snyggt på Limön sätts upp på café, fyll gärna i er.  

19. Årsmötet avslutades av v.ordförande med ett stort tack till alla medlemmars deltagande i 

mötet.  

Bilagor  

• Närvarolistor  

• Verksamhetsberättelse 

• Ekonomi resultat och balans 

• Revisorernas berättelse 

• Kommuninformation. 

 

Gävle ……………………………….. 

 

……………………………………  ……………………………… 

Justerare på årsmötet    Justerare på årsmötet  

Sanna Lindström     Marie Ehlin 

 

  

……………………………………… ……………………………… 

Sekreterare på årsmötet   Ordförande på årsmötet 

Ulrika Jidåker    Max Allemo 

 


