
Dagordning Årsmöte Sockenstugan onsdagen 10/8 2022 kl 19.00

1. Ordförande öppnar mötet och frågar om mötet är behörigt utlyst.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän.

4. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, vilket löper från den 1/7 - 30/6.

5. Bokslut för senaste verksamhetsåret.

6. Revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2021/2022.

8. Val av styrelseordförande för ett år. Valberedningens förslag Anna Dahlgren

9. Val av styrelseledamöter

Kvarvarande mandat till 2023:
Eva Lennartsson, Karin Ring, Ann Jorneus Tenfält, Isabelle Clarén, Helena Bengtsson

Lena Wattsgård och Ann Andersson - ej omval och vi framför ett tack för deras arbete!

Valberedningen förslag

Omval till 2024: Karolina Räntfors

Nyval till 2024: Ulla Desombre

10.       Val av två revisorer.

11. Val av valberedning, 2 personer

12. Fastställande av medlemsavgift. Styrelsen föreslår att avgiften för enskild medlem
förblir 100 kr.

13. Fråga från styrelsen avseende kostnad för Midsommar
Bakgrund: Midsommarfirandet i Steninge har sedan många år hållits i föreningens

regi. Ett uppskattat arrangemang för medlemmar och deras gäster. Firandet har växt till ett
stort arrangemang där majoritet av besökarna är inte medlemmar. Sedan ett flertal år har



musiker och lekledare fakturerat föreningen för sin insats. Musikanläggning har ibland
kunnat lånas. I år fick vi hyra till reducerat pris. Det är rimligt att tro att kostnad kommer öka
för hyra av musikanläggning. Föregående firande, verksamhetsåret 2019/2020 kostade totalt
5.500 kr. I år 5.200 kr. Vi bad i år om frivilligt bidrag - summa 100 kr.

I relation till medlemsintäkter 2019/2020 - 29.000 kr — 19 % av intäkterna
I relation till medlemsintäkter 2021/2022 - 18.000 kr - 29 % av intäkterna

Tycker årsmötet det är rimligt?
Vad menar årsmötet det finns för övre gräns för kostnader i relation till intäkter?

14. Fråga från styrelsen avseende Steningedagen
Bakgrund: Steningedagen har funnits i ca 10 år. Evenemanget som går av stapeln

6/6, startades av en privatperson som senare också haft ett stort engagemang i föreningen.
Dagen firas högtidligt med olika aktiviteter för stora och små på Midsommarängen. Frukost
med råvaror från lokala producenter serveras till självkostnadspris. En enig styrelse tackade
2020 ja till att göra arrangemanget i föreningens regi men sedan kom covid.
2022 var första gången som Steninge Natur- och Miljöförening var ansvariga för en
Steningedag.
För att orka med valde vi att hyra ett tält 9x6m, till en kostnad av 9375 kr (se årsredovisning
2022/2023).

Tälthyra i relation till medlemsintäkter 2021/2022 18.000 kr - 52%

Tycker årsmötet att det är rimligt att Steningedagen kan hållas i föreningens regi?
Vad menar årsmötet det finns för rimlig övre gräns för kostnader (tält)?

15. Projekt ”Steninge Blommar” fortsatt stöd för att jobba vidare?
Kan det vara rimligt att vi i projektet även belyser och försöker sprida kunskap om
ljus-pollution och dess negativa effekt på pollination och insekter?

16. Motion från medlem avseende handtag på Storaskär
“Det är inte helt enkelt att ta sig ut till badstegen ute på Stora Skär.

Om föreningen lät sätta upp en pinne/stolpe i berget en bit upp och därifrån drog ett rejält rep
(tross) ner till badstegen skulle det underlätta betydligt att ta sig till den badstege som föreningen
en gång lät anlägga där ute på Stora Skär. Skulle inte vara dyrt. Skulle underlätta för många av
föreningens medlemmar att nyttja den förnämliga badstegen.”

17. Övriga frågor som uppkommer under mötet

18. Mötet avslutas


