
  

 

 

 

 

Årsmöte verksamhetsåret 2021 

Datum: 31 augusti 2021, kl. 18.30 

Plats: Romele Catering, Veberöd 

 

§1 Ordförande Madeleine Månsson hälsar deltagarna välkomna till år 2021 

§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 Pernilla Christensson. 

§6 a. Årsberättelsen har skickats via mejl till samtliga medlemmar i god tid och läses på 

mötets beslut då ej upp. 

     b. Jesper Månsson redogör för årets balans och resultatrapport. 

§7 Revisionsberättelse lästes i avsaknad av närvarande revisor upp av Inger Svensson 

§8 Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet på revisors inrådan. 

§9 Mötet beslöt att fastställa styrelsens storlek till fyra ordinarie ledamöter och två 

suppleanter 

§10  Val av ordförande för kommande år: Madeleine Månsson. 

Val av ledamöter för två år: Jesper Månsson, Pernilla Christensson  

och Inger Svensson 

Val av suppleanter för ett år: Lis-Lott Andersson och en vakant 

Val av valberedning: Jan Malmgren och Fredrik Sivermark 

Val av revisor: Henrik Toremalm 

§ 11 Inga motioner eller propositioner har inkommit till styrelsen. 

§12 Mötet fastställde att årsavgiften skall vara 400 kr för 2022.  

200 kr som medlemsavgift (momspliktig inkomst för föreningen)  

och 200 kr som serviceavgift (medlemmarna kan dra av detta i deklarationen.) 

§13 Övriga punkter: 

”Månadens medlem”  

Inger Svensson redogjorde för gångna året. Det har märkts ökad trafik på Facebook 

sidan och Inger efterlyser fler som vill presentera/få reklam för sitt företag via VFF. 



 

”Utbyte Fritid Veberöd ” 

Madeleine Månsson berättar om verksamheten som önskar mer utbyte med VFF 

speciellt då PRAO verksamheten mellan skola och arbetslivet inte fungerar längre. 

Finns det företag som vill komma och informera om sina verksamheter är det 

välkommet. Aktieföreläsning är något som efterlyses. 

 

”Skyltsöndag 2021?” 

 Jesper Månsson som deltagit tidigare i planeringsgruppen informerar. Ovisshet om 

hur pandemirestriktionerna blir i vinter har gjort att man har avvaktat med att starta 

planeringen. Bedömningen nu är att det inte är genförbart med ett sammanhållet 

arrangemang då det är omöjligt att ta ansvar för och hålla max antal besökare, avstånd 

osv.  Madeleine ska skriva ett inlägg på Facebook till medlemmarna och informera om 

ett det inte blir något arrangemang från föreningarnas sida denna jul heller. Förslag 

kom att de handlare/företag som vill hålla öppet skyltsöndagen själva tar ansvar för 

och kommer överens om öppettider.  

 ”Julmiddag”  

Mötet beslöt att hålla julmiddag i år, förutsatt att restriktioner inte hindrar igen, och 

att Inger Svensson ska undersöka om vi kan vara på Romele Kro (som är ny medlem). 

Förslag på första eller andra torsdagen i december. 

 ”Syfte och mål med VFF”  

Styrelsen önskar diskussion med medlemmarna. Vi kom fram till att det framför allt är 

ett socialt forum för träffar, man önskar after work t ex. Madeleine och Jesper 

kommer att bjuda in till sina nya lokaler på Norra järnvägsgatan i höst. Även 

föreläsningar önskas t ex miljöanpassning för företagare, information om 

trygghetsarbetet i kommunen osv.  

 

 Avtackningar – Fredrik Sivermark avtackas för sitt deltagande i styrelsearbetet de sista 

åren. 

 

 

 

Vid protokollet:___________________________________________/Inger Svensson 

 

Justeras:________________________________________________/Pernilla Christensson 

 

Justeras:________________________________________________/Christel Grȕnerwald

  


