
Protokoll frfln flrsmiite i Skintebo Gille, Reg. Nr 85 72 01-54960 avseende
verksamhetsflret 2020, hfiIlet onsdagen den 8 september 2021

s1.
Mtitet dppnades av ordforanden, Roy Olsson.

Det faststiilldes att m<itet blivit stadgeenligt utlyst. Inga fulknakter hade samlats in. Inga
motioner hade inkommit. Dagordningen godkiindes.

s2.
Till ordfiirande fiir mritet valdes Roy Olsson.

s3.
Till sekreterare ft'r mtitet valdes Margareta Eriksson.

$4.
Till justeringsmtin valdes Nils Nord och Stefan Bourdette.

$s.
Friregiende drsmdtes protokoll daterat2020303lades efter genomgflng till handlingarna.

$6.
Sekreteraren liiste upp verksamhetsberEittelsen lor 2020.

$7.
Kass<iren redogjorde for den ekonomiska stlillningen, som iir i god ordning. Det gflngna iret
gav ett positivt resultat pir32 699. Intiikterna har minskat friimst beroende pi att utlaningen
av huset minskat och a}:tiviteter stiillts in p& g;rund av restriktioner i pandemins spir. Antalet
medlemmar var ofiiriindrat. Kostradema har minskat pfl grund av uteblirma ink6p vid



midsommar och andra aktiviteter. Inga stdrre reparationer har heller giorts under aret.

$8.
Revisorn, Hans Bergsten, konstaterade att den ekonomiskaredovisningen Zir i god ordning
och tillstyrkte att sfyrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir rfikenskapsdret

$e.
Styrelsen beviljades anwarsfrihet.

$10.
I tur fiir omval stod Margareta Eriksson, Margareta Gustafssoq Ann-Mari Nord och Cecilia
Ernby. Valberedningen som best6r av Stefan Bourdette tillsammans med styrelsen ftireslog

v omval av dessa ledarndter, vilka ocksfl valdes av firsmdtet.

Styrelsen for 2021ser diirrned ut mm fii$er:

Roy Olsson, ordfiirande valdes 2020
Birgitte Olsson, kassiir valdes 2020
Margareta Eriksson, sekreterare valdes 2021
Viola Hill valdes 2020
Margareta Gustiavsson valdes 2021
Ann-Marie Nord valdes 2021
Agneta Lindqvist valdes 2020
Cecilia Ernby valdes 2021
Magnus Greko valdes 2020

$u.
Revisorn Hans Bergsten valdes fiir 2021. Barbara Johansson kvarstir som suppleant.

$12.
Valberedningen, ftir niirvarande endast best6ende av Stefan Bourdette kvarstir tillsammans

v med styrelsen.

$13.
Ordfiiranden gavm6tet ea kort informationom hur Gillet 5r organiserat sombakgrund
till den budget for 2021 som kas$ren redogiorde frr. Intiktema berdknas besti avv medlemsavgifter, ca 85 000, utlSoing av lokal40 000 SEK .Griga aktiviteter fiir vira
medlemmar ska balansera. Utgifterna bestir av mrende, el-, vatten, fiirs?ikringar, underh&ll.
inventarier och investeringar, ca 115 000 SEK- Trots restriktioner med ftirre aktiviteter och
minskad uflflning av huset berAhas innevarande &r ge en vinst. Antalet medlemmar har
hittills under Sret 0kat stadigt.
Kass6ren rekommenderade d?irftir att medlemsavgiften samt avgifter fiir utlflning av huset blir
oftirtindrade, vilket ocksi godk5ndes av 6rsm6tet. Ufliningsavgiften 61 600 lr/dygn och 300
fiir del av dygn. Medlemsavgiften rir 200 SEIC

$r4.
Gillet har undersOtt ftirutstithringarna fth en eventuell utbyggnad av lokalen frr att hiirbiirgera
arkiv och ftrradsuSmmen. Pi grund av atthuset iir placerat endast en och en halv meter frfrn
tomtgriinsen mot norr blir en utbyggnad &t det hiifllet om6jlig med mindre fln att tomtgrilnsen



justeras av Stadsbyggnadskontoret. Detta kan ske tidigast 2022.Intendenten Viola Hill har
hdrt sig ffir med Stadsbyggnadskontoret som bedrimer att ett bygglov tir osarurolikt. Revisorn
ftireslfu att s[nelsen och kunniga medlemmar tar fram en femirsplan fdr eventuella
reparationer och fiirb6tfingar p& huset till niista fusmdte.
Huset konstaterades vara fiirsiikrat till fullvrirde. Taxeringsvilrdet frr 0.

Studsmattan som skiinkls till Gillet bdr kompletteras med skyddsnrit ansag mdtet.

$1s
Miitet avslutades

Skintebo den september 2021
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