
             Limö Fritidsby 

Årsmötesprotokoll  
4 mars 2020 lokal: Restaurang Porten Korsnäs, Gävle. 

 
 

  
 

1. Föreningens v.ordförande Max Allemo öppnade möte och hälsade alla 

välkomna. 

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 

Stefan Lindström 

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 2019. 

10. Inga motioner var inlämnade. 

11. Årsmötet bestämde ersättning till årsmötet utsedda styrelseledamöter 

och revisorer samt suppleanter enligt följande: Ordförande, Kassör och 

sekreterare 500kr/ år och övriga ledamöter 200kr/ år. 

12. Årsmötet beslutade att föreningens överskott balanseras i ny räkning 

för 2020 

13. Budgetförslaget fastställdes. Årsmötet beslutade att årsavgiften i år 

för stuglotter med latrin får en årsavgift på 4950kr och utan latrin en 

årsavgift på 3800kr. (Alla skall då ha lämnat in godkända intyg från 

kommun på miljötoalett.) Betalning skall ske 31 mars 2020 

14. Årsmötet valde följande: 

Sekreterare Ulrika Jidåker 2 år 
Kassör Maria Winberg  2 år  
 

(Val som har ett år kvar, val skedde 2019 
Ordförande på 2 år Thomas Björklund,  
Vice Ordförande på 2 år Max Allemo 
Ledamot på 2 år Magnus Jonsson)  
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15. Årsmötet valde enligt följande suppleanter och revisorer:   

 Suppleant på 1 år Agnetha Olsson 
 Suppleant på 1 år Margarida Lindström 

Suppleant på 1 år Pernilla Sundman 
Revisor på 1 år Lilly Englund 
Revisor på 1 år Marie Ehlin 
Revisor suppleant på 1 år Ulf Hedblom 
Revisor suppleant på 1 år Hans Mälby 
 

 

16. Årsmöte valde till ansvarig för bryggkommitté Oxharen Magnus 

Jonsson 

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

Malise Johansson och Kirsi Rova  

18. Övriga Ärenden  

Alla Nyttjanderättsavtala kommer att under 2020 klargöras med alla medlemmar. 
Under kvällen skrevs en hel del redan klart och kommer sen kopieras och 
komma via post eller lämnas över under sommaren) 
 
Stadgarna & Bostadsarrende som är det viktiga handlingar som informerar oss 
medlemmar om våra regler finns på hemsidan, Vill ni ha dem utskrivna eller 
mailade igen så hör av er. 
 

Årsmötet beslutade om följande datum för sommaren 2020 

Städdag 16 maj,  
Midsommar 19juni, 
Avslutningsfest 22 augusti,  
Årsmöte 2021 10 mars kl.19.00 (återkommer om vart) 
 

Styrelsen informerade  

Arrendeavgiften - Faktura som kommer skickas ut till alla. Om problemet med att få 
in arrende i tid. Uppmaning om att ta ansvar. Inför nästa år kommer styrelsen lägga 
förslag på påminnelseavgift som vi hoppas ingen skall behöva få men att 
medlemmarna ställer sig bakom för att kassören skall slippa ”driva in” i framtiden. 

Betalning skall ske 31 mars varje år. 

Hemsidan – där alla uppmanas hålla sig uppdaterade. Magnus Jonsson kan man 
höra av sig om man har frågor. 
Sysselsättningslista – som kommer skickas ut om att man kan skriva in sina 
kunskaper så som sjuksköterska, brandman, HLR-utbildning mm ( Så klart helt 
frivilligt) 
Angöringsplats vid behov av hämtning på Oxharen – Viktigt för att kunna lätt och 
smidigt veta vart man ska ta vägen vid nöd, Magnus Jonsson jobbar vidare i frågan 
och kommer meddela när detta är klart och lägga ut på hemsidan. 
 
Träd & annat vid el-ledningar mm uppmanar Magnus att man anmäler till Gävle 
energi. 
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Gävle Kommun och Naturreservat - Max Allemo informera om samhällsbyggnad 

och möten med kultur & fritid som kommer framöver. 

Limö Båten. Klart att familjen Rydback fortsätter i 2 år att köra. Limöbåten kommer 

som man planera att köra redan i påsk, ha koll på deras hemsida. 

Limö café Ulrika Jidåker berättar att hon (Unga Örnar) inte vet något en. Gävle 

Kommun, K&F har kallat till möte men inget är klart. 

Framtidsgruppen 
 
Styrelsen informerade om den träff som Ulrika deltagit på med övriga i gruppen och 
om arbete och frågor som fortfarande inte besvarats av kommun. Men att det ev 
kommer bli ett möte som alla medlemmar kommer bjudas in på gällande frågor kring 
Limön. 
Styrelsen återkommer om mer information framöver. 
 

19. Årsmötet avslutades av ordförande på mötet Max Allemo som även tackade alla 

medlemmar för året som vart och uppmanade alla medlemmar om hjälp inför 

midsommar firandet på Limön. Där vi i år behöver båda hjälp med klä stången 

kl.9.00 och hitta lösning på musiken under firandet. Styrelsen hoppas alla kan tänka 

om dom vet någon som vill / kan sjunga och hålla i lekarna. 

Utlottning av stuglotten som i år gick till Lars Fernqvist L45 

Bilagor  

• Närvarolistor  

• Verksamhetsberättelse 

• Ekonomi resultat och balans 

• Revisorernas berättelse 

 

Gävle ……………………………….. 

 

………………………………………  ……………………………… 

Sekreterare på årsmötet   Ordförande på årsmötet 
Ulrika Jidåker    Max Allemo 

 

……………………………………  ……………………………… 
Justerare på årsmötet    Justerare på årsmötet  
Stefan Lindström   Sanna Lindström 

 

  


