
 

Årsmöte KGF  2022-10-19 Org.nummer 802455-7087 

Cirka 20 personer var närvarande i Holms bygdegård 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Yvonne Andersson 

2.Mötet ansågs behörigt utlyst 

3.Dagordningen godkändes  

4. Till ordförande för mötet valdes Gudrun Johansson och sekreterare Lisbeth Karlsson 

5. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Lisbeth Karlsson och godkändes 

7. Annika Östergaard redogjorde bokslutsrapport och läste upp revisionsberättelse som 

godkändes 

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret av mötesdeltagarna 

9. Till ordförande för 1 år valdes Yvonne Andersson 

10. Val av ledamöter för 2 år valdes Jenny Sintorn och Linnea Rosengren 

11. Val av ersättare för 2 år valdes Elin Qvarfordh 

12. Val av 2 revisorer valdes Annika Östergaard och Yvonne Adolfsson 

13 Val av valberedning valdes Sören Ljungek och Eva-Lotta Andersson. I samband med det tar 

Sören upp att det vore bra med fler personer i valberdningen. Styrelsen får i uppdrag att jobba 

för det. 

14. Fastställande av medlemsavgift: 50:- för 2023-2024 

15. Fastställande av arvode till styrelsen: 950:- per år till ordförande och kassör, 500:- per år till 

sekreterare, 200:- per år till övriga styrelseledamöter. 

16. Övriga frågor 

Yvonne meddelar att det kommit ett bluffmail till KGF:s mailadress. Anna-Lena har också 

uppmärksammat det. 

Yvonne undrar också hur det går med hemsidan. Lotta Edin informerar mötet att en konsult 

som är uppvuxen i Kvibille är anlitad. Finns nu en så gott som färdig skiss som Lotta Edin ska 



presentera. Målet är att Hemsidan ska vara lätt att hantera. 

17. Gudrun Johansson avslutar mötet 

Yvonne tackar för fortsatt förtroende som ordförande för föreningen. Överlämnar däretfer 

varsin gåva till Britt-Marie Svensson och Lisbeth Karlsson och tackar för alla åren de varit aktiva 

i styrelsen. 

Nu blir det osttillverkaren Linda Pilcher som berättar om sin osttillverkning i Holm. Mycket 

intressant. Under tiden får alla provsmaka hennes ostar som var mycket goda. Vi fick även 

smaka en äppelcider som framställts på en gård i Holm. 

 

 

Lisbeth Karlsson  sekreterar                                       Yvonne 

Andersson ordförande 

 

Britt-Marie Svensson  kassör                                       

 

Anna-Lena Bengtsson  justerare                                 Sandra Mikkelsen   

justerare 

 


