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Öshyba&ts Vä,r.er

Protokoll för Ösbybadets Vänners årsmöte
den22 april2o2?
Närvarande medlemmar: Se bilaga 1

l. Till mötesordförande valdes lars Avellan
2. Martin Ritz6n valdes till sekreterare och Margit Svenson tilljusterare för mötet
3-

Konstaterades att mötet var utlyst på rätt sätt.
4. Utsänd dagordninggodkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för Z0Zlföredrogs. Se bilap 2
6. Styrelsens förvattningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret föredrogs. Se bilaga 3
7. Revisoms berättelse över styrelsens förvahning under Z0ZLfördrogs. 5e bilaga 4
8- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 20219. Fastställande av medlemsavgifter: Beslöts att medlemsavgiften ska behållas oförändrad,
150 kr/år för familj, 10O krlår för enskild.
10. Styrelsens förslag på aktiviteter under det kommande året godl«ändes:
a. Att verka för att Ösbysiön får klart vatten
b.Attfortsätta rensning avskrot på botten med magnetfiske i alh mer uWecklad form
c. Att kartlägga sjöns färg vid olika årstider med Citclopsmetoden
d.Att långsiktigt verka för att vifår en uppmätt 5O meters simbana i Ösbysjön
e. Att dessförinnan markera ut vart 25 meter längs med gula pontonerna
11. S§relsens förslag till stadgeändring att årsmötet skall hållas senast under maj månad i
stället för senast under april godkändes
12. lnkommen motion: Att anordna en badtrappa för personer med begränsat handikapp.
Årsmötet föreslår att motionären vänder sig till kommunens ansvariga för
tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler, då detta inte är ÖeV's primära an§rar.
Detta gäller även trappan till kaf6et.
13. Val av föreningens styrelse för en tid av 2 år:
a. Lars Avellan (omval)
b. Gunilla Friis (omval)
\'
c. Margit Svenson (omval)
d. Martin Ritz6n (omval)
e. Karsten Husberg (nyval)
f. Anne Ryberg {nyval}
14. Till revisor valdes
och till nalberedning Maria Anellan

15. Årsmötet avslutades med ett föredrag av Lars Aveltan om Ösbysjöns tillstånd, lämptiga
åtgärder och status för kommunens hantering av ffigan. Därefter lättare förtäring för alla
närvarande.

Avellän
Justerare

