
   
 
 
 

 

 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2021 
 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande  

3. Val av sekreterare  

4. Val av två protokolljusterare 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Fastställande av röstlängd  

7. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning  

10. Revisionsberättelse  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter utöver ordförande och kassör  

13. Val av föreningsordförande (1 år) 

14. Val av kassör (1 år)  

15. Val av övriga styrelseledamöter (2 år)  

16. Val av revisor och suppleant (1 år)  

17. Val av valberedning  

18. Fastställande av medlemsavgift  

19. Verksamhetsplan 2021 

20. Inkomna motioner från medlemmar 

21. Övriga ärenden 

- Stadgeändring – hur årsmötet skall anslås 



 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

Det underliga året 2020 började med att vi fick skjuta årsmötet, som vi hann kalla till, på framtiden 
på grund av rådande restriktioner vid sammankomster. Årsmötet var planerat till 5 april.  

Styrelsemötena har vi genomfört en del fysiska möten och andra digitalt  

Påskelden blev tyvärr inställd på grund av rådande pandemirestriktioner och skulle gått av stapeln 
den 11 april. 

Under våren deltog vi som en part i ett möte gällande förändring av Naturreservatet vid Morups 
tånge. Mötet var sammankallat av Länsstyrelsen för att ta in synpunkter på det  
publicerade förslaget. 

Vi flyttade hjärtstartaren från Affären till andra sidan vägen. 

På vår hemsida Glommen.se har vi lagt upp väderdata från en lokal väderstation i hamnområdet. 

Den 25 april kunde vi glädjande genomföra strandstädningen med 40 tal deltagare i varierande 
åldrar. 

Midsommarfirandet på stora lekplatsen blev inställt. 

Helgen efter midsommar placerade vi ut tre nyinköpta sittgrupper på olika ställen; en vid Brevik 
bakom Glommens Marina, en vid grillplatsen söder om det gamla värnet på Glomstensudden och 
den sista vid resterna av stenbryggan nordväst om Fiskekrogen. Grupperna var tillverkade och såldes 
av en entreprenör utanför samhället Ätran.  

Vi beslutade att genomföra loppisrundan trots att de flesta sådana arrangemang ställdes in denna 
sommar. Vi tackar Ann-Charlott Gustavsson som är den drivande kraften bakom loppisrundan där vi i 
Samhällsföreningen försöker att hjälpa till och stötta förberedelserna så mycket vi kan. Det blev ett 
mycket välbesökt arrangemang där både besökare och säljare höll på rekommenderade restriktioner 
mycket väl.  

Under året har vi i samhällsföreningens styrelse haft många kontakter med både politiker och 
tjänstemän gällande att aktivera arbetet med detaljplanen för Glommens Hamn. Vi fick 
Kommunstyrelsens ordförande Per Svensson att utfästa en ambition och en plan för att det skall 
färdigställas ett underlag för samrådsmöte gällande planen till den sista mars. Vi har haft många 
kontakter med planavdelningen för att se hur arbetet fortskrider och hur vi har kunnat hjälpa till. 

Senaste informationen från Planavdelningen är att man väntar på en VA-utredning som planeras vara 
färdig   

Det blev till slut ett Årsmöte för föreningen, närmare bestämt den 4 oktober. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Årets Glommabo röstades av Glommaborna fram och blev Peter ”Basten” Svensson.  
Motiveringen löd: 

”Årets Glommabo har med stort engagemang arbetat för Glommen både inom idrotten och 
samhället. Han är en engagerad kille som gör gott för Glommen och håller Glommens hamn 
levande.” 

På grund av rådande pandemirestriktioner och ökande smitta i samhället i stort var vi tyvärr tvingade 
att ställa in vår populära och fina Julmarknad. Julgransbelysningen kom på plats (samarbete med 
Vägföreningen) och även ljusslingorna mellan sjöbodarna i hamnen sattes upp. 

Som ni kan läsa i förslaget till verksamhetsplanen så finns det många roliga uppgifter för styrelsen att 
hantera. Föreningen har god ekonomi och ett lite större överskott från förra verksamhetsåret då 
flera aktiviteter blev inställda.   

Förra året blev vi några färre i styrelsen och i år är det några till som efter många år i styrelsen 
behöver lägga sin energi på annat. Som det ser ut nu är vi fyra styrelsemedlemmar kvar. Det är för få!   

Styrelsen vädjar och hoppas på att det kan dyka upp några nya eldsjälar till årsmötet.   

 

Mars 2021 

Styrelsen för 
Glommens Samhällsförening 

 

 

Nicklas Lilja   Jan Barreflod 
Ordförande 

 

 

Ulla Holmefalk  Christine Karlsson   

 

 

 

Magnus Lomar  Magnus Runeson 

 



Sida 1  (1)

Utskriven: 2021-02-26 12:37:07

GLOMMENS SAMHÄLLSFÖRENING 802419-2307

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A120

Resultatrapport

Perioden Perioden / Föregående
år, totaltFöregående år,totalt

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
34 000,00 124,5% 27 300,003890 Medlemsintäkter

0,00 0,0% 9 702,003891 Lotteri, tombola försäljning

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 37 002,0034 000,00 91,9%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 34 000,00 37 002,0091,9%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-4 032,00 - 0,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter 0,00-4 032,00 -

Bruttoresultat 29 968,00 37 002,0081,0%
Övriga externa kostnader

-2 500,00 215,7% -1 159,005011 Hyra Maskiner

-1 694,95 26,5% -6 390,905460 Förbrukningsmaterial

-534,00 45,6% -1 171,006110 Kontorsmateriel

-1 893,00 134,1% -1 412,106540 IT-tjänster

-2 984,00 100,0% -2 985,006541 Redovisningsprogram

-600,00 96,6% -621,006570 Bankkostnader, momsfria

0,00 0,0% -3 360,006993 Lämnade bidrag och gåvor

-8 154,45 138,3% -5 896,056995 Aktiviteter(jul,städ,skol avsl.midsommar)

S:a Övriga externa kostnader -22 995,05-18 360,40 79,8%

S:a Rörelsens kostnader -22 392,40 -22 995,0597,4%

Rörelseresultat före avskrivningar 82,9%11 607,60 14 006,95
Rörelseresultat efter avskrivningar 82,9%11 607,60 14 006,95
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 82,9%11 607,60 14 006,95
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 82,9%11 607,60 14 006,95
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 82,9%11 607,60 14 006,95
Resultat före skatt 82,9%11 607,60 14 006,95

11 607,60 14 006,9582,9%Beräknat resultat:
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Utskriven: 2021-02-26 12:37:35

GLOMMENS SAMHÄLLSFÖRENING 802419-2307

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A120

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

142 686,22 142 686,22 11 607,60 154 293,821930 Föreningskonto

S:a Kassa och bank 142 686,22 142 686,22 11 607,60 154 293,82

S:a Omsättningstillgångar 154 293,8211 607,60142 686,22142 686,22

S:a TILLGÅNGAR 154 293,8211 607,60142 686,22142 686,22

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-103 175,81 -103 175,81 0,00 -103 175,812061 Eget kapital/Inbetalda insatser

-38 029,41 -38 029,41 0,00 -38 029,412068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -141 205,22 -141 205,22 0,00 -141 205,22

S:a Eget kapital -141 205,220,00-141 205,22-141 205,22

Skulder

Kortfristiga skulder

-1 281,00 -1 281,00 0,00 -1 281,002900 Upplupna kostn

-200,00 -200,00 0,00 -200,002972 Förutbet medlemsavg

S:a Kortfristiga skulder -1 481,00 -1 481,00 0,00 -1 481,00

S:a Skulder -1 481,000,00-1 481,00-1 481,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-142 686,220,00-142 686,22-142 686,22

Beräknat resultat: 0,00 0,00 11 607,60 11 607,60





GLOMMENS SAMHÄLLSFÖRENINGS VERKSAMHETSPLAN 2021 

PLANERADE VERKSAMHETER OCH ENGAGEMANG   

  

Under 2021 hoppas vi kunna genomföra flera aktiviteter. Här är förslag för nya styrelsen att 

ta ställning till: 

o Påskbrasa tillsammans med Vägföreningen 21 04 01 

o Strandstädning i april 

o Omgrusning och reperation av Strandpromenaden längs Norsan 

o Förstärka och renovera ”badbryggan” nordväst om Fiskekrogen 

genom att bilda en arbetsgrupp utanför styrelsen. Vi har fått okej från 

byggnadsnämnden att renovera stenbryggan. 

o Inventera intresset för ”Grannsamverkan” 

o Invigning av Sporthallen i samarbete med Glommens IF 

o Fortsatta avstämningar och dialog med plankontoret för att aktualisera och komma 

framåt med detaljplanen för Glommens hamn.  Målet är ett  Samverkansmöte i 

Glommen våren 2021 och det finns ett förslag från kommunen om samrådsmöte 

2021 03 31 

o Förbättra miljövänlig kommunikation till centralorten Falkenberg 

o Belysning längs hela cykelvägen mellan Glommen och Falkenberg. 

o Bistå i marknadsföringen inför Glommens loppisrunda till sommaren 

o Julmarknad 

 
Vi vill även stötta verksamheter på bästa sätt i nu rådande situation som vi tror ökar trivseln 
och främjar samvaron i Glommen. 
 o   Festlig skolavslutning med parad genom samhället. 
 o   Midsommarfirande på stora lekplatsen. 
 o   Fotbollsskola för både medlemmar och sommargäster på IP. 
 o   Konstutställning. 
 o   Andra möjliga initiativ från föreningar i Glommen 
 
Givetvis styrs och avgörs alla planerade aktiviteter och sammankomster helt och hållet av vid 
tillfället, rådande pandemiläget, rekommendationer och föreskrifter.  
 
 
Styrelsen för Glommens Samhällsförening 
  
 
 
 
 



Budget 2021

Budget 2021 Utfall 2020
Intäkter

Medlemsintäkter 34 000     34 000               
Lotterier tombola mm. 10 000     -                          

Sa: Intäkter 44 000     34 000               

Kostnader
Material
Inköp av material mm 4 000-       4 000-                  

Övriga kostnader
Hyra maskiner 2 500-       2 500-                  
Förbrukningsmaterial 1 700-       1 695-                  
Kontorsmaterial 600-          534-                     
IT-tjänster 2 000-       1 893-                  
Redovisningsprogram 3 000-       2 894-                  
Bankkostnader 800-          600-                     
Lämnade bidrag och gåvor 4 000-       -                          
Aktiviteter (Jul, städ, skolavsl, midsommar) 10 000-     8 154-                  

Sa: övriga kostnader 24 600-     18 270-               

Projekt
Bättra på Strandpromenaden 12 500-     -                          
Renovera Stenbryggan 50 000-     -                          

Sa: Projektkostnader 62 500-     -                          

Sa: kostnader 91 100-     22 270-               

Resultat 47 100-   11 730             
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