
Protokoll fört vid årsmöte, Tärby Fritidsförening 
2021-09-27 i Tärby hembygdsgård

Närvarande: 9 medlemmar

Mötet öppnades och styrelsens ordförande Per Levinsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

1. Årsmötet fastställde att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

2. Dagordningen fastställdes

3. För mötet valdes: Per Levinsson som ordförande, Markel Bertilsson som sekreterare, Agnes Agocs och 
Andreas Jansson som protokolljusterare

4. Verksamhetsberättelsen för år 2020 lästes upp och årsmötet godkände den.

5. Styrelsens bokslut behandlades. Åke Jansson läste upp revisionsberättelse där revisorerna tillstyrkte 
styrelsen ansvarsfrihet.

6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

7. Val av styrelsemedlemmar.

Två styrelsemedlemmar, Maria Österbacka samt Raija Savolainen avgick och den nya styrelsen ser ut som 
följande:

Ordförande Per Levinsson 1 år kvar på mandatperiod
Ledamot Agnes Agocs 1 år kvar på mandatperiod
Ledamot Per Flensburg 1 år kvar på mandatperiod
Ledamot Markel Bertilsson nyval 2 år
Ledamot Eva Lund nyval 2 år  
Suppleant Ulrika Skinnari nyval 1 år
Suppleant Magdalena Jönnerman nyval 1 år

8. Val av revisorer

Revisor Åke Jansson nyval 1 år
Revisor Magnus Liedberg nyval 1 år 

9. Val av valberedning

Valberedning Johan Skinnari nyval 2 år
Valberedning Maria Österbacka nyval 2 år



10. Behandling av inkomna ärenden.
• Utegym. Medlem önskar att styrelsen väcker liv i frågan om utegym, samt en eventuell motionsrunda 

för exempelvis jogging eller tipspromenader. Detta kommer att behandlas på styrelsemöte, möjligtvis 
kan man från kommunen söka stöd för detta genom ”stöd för lokal utveckling". Kontakt ska tas med 
markägare. Förslag för plats för detta vid hembygdsgården.

• Fakturering för kyrkans verksamhet i hembygdsgården för år 2021 har ej gjorts. Detta kommer att 
åtgärdas.

• Solpanelerna i hembygdsgården status går ej att nå på hemsidan. Detta ska försöka att åtgärdas.

11. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad för år 2022, dvs 100 kr för enskild medlem samt 200 kr för 
familj

12.  Övriga frågor
• Kyrkans representant, Maja, bör påminnas om att lägga in kyrkans planerade aktiviteter I TFF:s 

kalender.
Agnes kommer att maila henne om detta.

• Protokoll från årsmöten samt styrelsemöten önskas kommas åt på hemsidan.
• Medlemmar bör på ett enklare sätt kunna skicka in motioner eller andra förslag. Här bör styrelsen 

kunna förtydliga att kunna använda mailadressen info@tarbyff.se eller ordna annat sätt ex. Facebook.
• För att avlasta styrelesmedlemmars arbetsinsats bör vi kunna delegera uppgifter till föreningens 

medlemmar. Genom kontakter med dessa medlemmar bör man kunna lyfta intresset för föreningen på
nytt.

13. Ordföranden avslutade årsmötet 

Vid protokollet Mötesordförande 

Markel Bertilsson Per Levinsson

Justerare Justerare

Agnes Agocs Andreas Jansson

mailto:info@tarbyff.se

