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Stämman hölls i Möllebackskyrkan, Karlskrona, onsdagen den 20 november 2019
kl. 1830– 2000.
§ 1.

Föreningens ordförande Eva Röder öppnade mötet.

§ 2.

En närvarolista fylldes i av stämmans deltagare enligt nedan:
Amiralitetsförsamlingen

-------------------

EFS Ungdomsgårdsförening

Lennarth Sjöström
Björn Pettersson
Daniel Aasen
Kristoffer Gustafsson
Leif Gustafsson
Mari Pettersson

Jämjö EFS

--------------------

Jämjö Pastorat

--------------------

Karlskrona – Aspö pastorat

Mats Mårtensson
Elizabeth Thörngren
Eva Röder
Billy Peltonen

Möllebackskyrkan EFS

--------------------

Nättraby-Hasslö församling

Kenneth Nyström

Rödeby församling

Ingemar Johansson
Erland Olsson

§ 3.

Som funktionärer för stämman valdes:
• Ordförande
Eva Röder
• Rösträknare/justerare
Billy Peltonen o Mats Mårtensson
• Sekreterare
Björn Pettersson

§ 4.

Verksamhetsrapport 2019:
Årets gäster gicks igenom och det noterades att en övervägande del av gästerna
kommer från Tyska resebolaget Jugendreiser.
Våra egna aktiviteter under sommaren har varit:
Midsommarfirande och Bluesafton som båda arrangerades tillsammans med
Tjurkö intresseförening.
Beläggningen under året har varit 3923 övernattningar +19 % mot 2018.
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Arbetsinsatsen har hitintills i år utförts med arbetsfördelningen 55/45 %
SIF/UGF, Krister o Björn har arbetat någon vecka i receptionen samt avlöst vår
campingvärd David Joelsson som mestadels har jobbat i receptionen vid Hägnan
under tiden 17/6 - 28/7.
Mats-Olof, förra föreståndaren, har besökt gården och han skickade med en
hälsning till stämman. Med Mats-Olof som drivkraft har en skrivelse till Stiftet
skickats angående Tjurkö kyrkas renovering.
Vi har i år installerat ett nytt telefonnummer via växel, 0455-344187.
Inga större reparationer har behövts hitintills i år.
Förslag framkom om en sommarträff på Stenbräcka för medlemmarna, detta är
särskilt viktigt om senare beslut under mötet angående stadgeändringar går
igenom.
Önskemål om utskick till medlemsorganisationerna med mer detaljerad
information från dagens möte framfördes.
§ 5.

Kassören föredrog en preliminär resultatrapport för 2019.
Nivåerna bedöms hamna på:
Intäkter
625 000:Kostnader
595 000:Beräknat resultat efter avskrivningar o räntor
- 60 000:-

§ 6.

Inför 2020:
Bokningsunderlaget för nästa år föredrogs och det ligger på 667 294:- att
jämföra med 2018 års underlag vid denna tid som då var på 537 556:-. En
ökning med 129 738:-. Ökningen beror till stor del på att Jugendreiser bokat 5
grupper nästa år.
Underhållsbehov:
I vanlig ordning försöker vi att hålla ned underhållskostnaderna.

§ 7.

Inför Höststämman framlades följande budget:
Intäkter:
Kostnader:
Verksamhetsresultat:

630 000:610 000:20 000:-

Det budgeterade årsresultatet efter avskrivningar o ränta som skickades ut med
kallelsen bedöms hamna på -59 200. Höststämman beslutade att godkänna
budgeten för 2020. Budgeten kommer förmodligen att överskridas både på
inkomst- och utgiftssidan då flera bokningar har kommit in efter utskicket.
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Beslut om stadgeändring:
Med kallelsen till detta möte bifogades stadgarna, som togs en första gång på
2019 års årsstämma, och en förteckning över hur tillgångarna i föreningen skall
fördelas om Stenbräcka ideella förening upplöses.
Stämman beslutade enhälligt att godkänna de nya stadgarna.

………………….
Björn Pettersson
Sekreterare

……………………
Eva Röder
Ordförande

…………………
Billy Peltonen
Justerare

………………..…..
Mats Mårtensson
Justerare

