
 
 
 

Årsmöte verksamhetsåret 2020 
 

Datum: torsdag 27 augusti 2020 kl. 18.30 
Plats: Bengts Hästsport, Veberöd 

 
§1 Ordförande Madeleine Månsson hälsar deltagarna välkomna till år 2020, 

på grund av Corona pandemin, framskjutna årsmöte. 
 

§2 Mötet beslutar att kallelse till årsmötet skett på korrekt sätt. 
 
§3 Dagordningen godkänns av mötet. 
 
§4 Till mötets ordförande väljs Margrethe Persson Toremalm 
 Och till sekreterare väljs Inger Svensson. 
 
§5 Till justerare av protokollet väljs Christel Grȕnerwald och Tom Martinsen. 
 
§6 a Madeleine Månsson föredrar årsberättelsen. 
 
§6b Balans och resultaträkning föredras av Lars Peter Jönsson. 

Föreningen har under året blivit registrerad hos Skatteverket. Detta krävs 
för att föreningen ska kunna ansöka om bl.a. föreningsbidrag från 
kommunen. Det innebär också att medlemsintäkterna blir momspliktiga.  

 Intäkterna för år 2020 är lägre jmf med tidigare då VFF inte fått samma 
summa bidrag som tidigare.  

 
§7 Revisionsberättelse föredras av revisor Lars-Peter Jönsson. 
 
§8 Mötet beslutar om ansvarsfrihet för sittande styrelse. 
 
§9 Styrelsen föreslår att antalet styrelsemedlemmar, som nu är fyra 

ordinarie ledamöter och en suppleant, ska utökas med ytterligare en 
suppleant då det ibland är svårt att vara beslutsfattande om någon har 
förhinder att komma. 

 
§ 10 a Val av ordförande för kommande år: omval Madeleine Månsson. 
        b Val av ledamöter för två år: omval Jesper Månsson 
    nyval av Nebil Charchafche 
        c Val av suppleanter för ett år: omval Inger Svensson 
    nyval Pernilla Christensson 
        d Val av valberedning:  omval Jesper Månsson 

   omval Jan Malmgren 
        e Val av revisor:  omval Lars-Peter Jönsson 



 
§ 11 Proposition från styrelsen: Tidigare har föreningen haft en medlemsavgift 

om 50 kr och en serviceavgift på 750 kr/år, totalt 800 kr/år. Styrelsen 
föreslår mötet dels att sänka serviceavgiften till 200 kr och höja 
medlemsavgiften till 200 kr, totalt 400 kr/år. Dels för att Coronapandemin 
påverkat en del företag negativt ekonomiskt och för att föreningen har 
god ekonomi, dels att det är skattetekniskt mer fördelaktigt för föreningen 
med denna uppdelning.    
  

§ 12 Årsavgiften 2021 fastställes till 400 kr/år, 200 kr som medlemsavgift, 200 
kr som serviceavgift. 

 
§ 13 Övrigt: kassör Bengt Olsson avtackas med blommor och ett ”presentkort 

på ett presentkort” = Bengt får själv önska vad/var han vill ha 
presentkort. 

 
 Förslag på att inrätta ”Månadens Medlem”. Medlemmar får chansen att 

presentera sig lite extra på facebooksida och hemsida. 
 
 Välkomstpaket, Jesper och Fredrik fortsätter att jobba på att ta fram en 

folder med matnyttig info som skickas till alla nyinflyttade i Veberöd. 
  
 Blir skyltsöndagen av i år? Corona ställer till det och ingen vet vad som 

gäller. Vi inväntar riktlinjer från Lunds Kommun. 
 
 Nästa medlemsträff planeras förhoppningsvis att bli på IT-support och 

Idala gård. Datum ej fastställt ännu. 
 
 Petra Öhlin Lindeheim, Näringslivsenheten på Lunds Kommun 

informerar. Man arbetar mycket med hållbarhetsprojekt, miljöstrategi och 
tillväxt samt att försöka öka arbetstillfällen i kommunen. Nytt är att det 
finns en Företagslots som kan hjälpa nystartade företag och företag som 
vill vidareutveckla sig att hitta rätt. Man vill ha bättre dialog med 
företagen. Det finns t ex dialogmöten som ska förläggas ut till byarna, sk 
”Politikerfika”, webbsända ”God morgon Lund” mm. 

 
 
§ 14 Mötet avslutas med trevlig samvaro och god mat.  
 
 
 
Vid protokollet:_____________________________________/Inger Svensson 
 
Justeras:__________________________________________/Christel Grȕnerwald 
 
Justeras:__________________________________________/Tom Martinsen 


