
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid årsmöte 23 mars 2017 
 

§ 1 Val av mötesordförande och sekreterare 
 Anne-Marie Andersson väljs till mötesordförande. 
 Ann Holst väljs till mötessekreterare. 
  
§ 2 Val av två protokolljusterare 
 Jan-Erik Hörnfeldt och Emelie Olofsson utses till justerare. 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslista.  

Tillägg att välja en pressreferent. 
Kjell Larsson utses. 

  
§ 4 Fastställande av röstlängd.  

Lista går runt där alla skriver upp sig, i händelse av omröstning används denna 
som röstlängd. Sammanlagt 28 närvarandes namn inskrivna.  

 
§ 5 Godkännande av kallelse. 

Kallelse har gått ut via annons i Örnsköldsviks Allehanda, e-post till samtliga 
medlemmar samt har lagts ut på hemsidan. Årsmötet finner sig behörigen kallat. 

 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse. 

Verksamhetsberättelse läses upp av mötesordföranden.  
 Ekonomisk berättelse lästes upp och förklarades av kassör Mats Andersson. 

Under året har byte av bank skett, ny bank är Sidensjö Sparbank. 
  
§ 7 Revisorernas berättelse  

Mathias Röschmann läser upp revisionsberättelsen. 
 
§ 8 Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

Årsmötet fattar beslut om att fastställa resultat och balansräkning enligt 
föredragna dokument  
 

§ 9  Styrelsens ansvarsfrihet  
Årsmötet fattar beslut i enlighet med revisorernas rekommendation att bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsen för 2016. 
 

§ 10 Beslut om: 
a.) Antal ledamöter i styrelsen och antal ersättare – det har tidigare varit 8 
ordinarie samt 3 ersättare. Då det är en fördel med ojämnt antal i styrelsen fattas 
efter diskussion och omröstning beslut om att styrelsen ska ha 7 ordinarie 
ledamöter och 4 suppleanter. 

 b.) Mandatperiod ordförande och ersättare 1 år. Övriga 2 år. 
 c.) Ersättning till styrelse m.fl. 



 Styrelsen beviljas en gemensam middag på valfri restaurang. 
 
§ 11 Ordförande  

Då valberedningen inte fått fram förslag till ordförande för föreningen ges den 
nya styrelsen i uppdrag att lösa detta internt. Ordförandeposten vakant tills 
vidare. 

 
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter. 
 Kvarstår: 

Kassör Mats Andersson  2år 2016 
Vice ordförande  Gabriella Röschmann         2år 2016 

 
Övriga styrelseledamöter   Marie Westberg 2 år 2016

    Torbjörn Lindström 2 år 2016 
  
 Återval och nyval av ordinarie samt ersättare: 
    Ann Holst   
    Tore Österberg  
    Johan Andersson 
    Lotta Ekedahl  
    Christina Näslund 
    Stefan Gidlund 
    Birgit Andersson 
 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att inom sig fatta beslut om vilka som ska vara 
ordinarie respektive ersättare. 

 
§ 13 Revisorer och kommittéer 

Omval av Mathias Röschman och Elisabeth Persson som revisorer. 
 
Byggnadskommitté  Torbjörn Leonhed, Emil Andersson, K-G Stark. 
Isbaneansvarig   Rikard Hagström 
Bastuansvarig  Mathias Röschmann 
Hantverkskommittén   Anne-Marie Andersson, sammankallande 

Kerstin Hörnfeldt 
Åsa Häggblad 
Ann Holst 

Resursgrupp hantverksmässan  
Torbjörn Leonhed 
Gunnar Näslund 
Jan-Erik Hörnfeldt 
Staffan Blomqvist 
Annika Daun 
Ingrid Andersson  

 
Programrådsansvarig Ingrid Andersson  
Underhåll Klingreberget Kjell Larsson och Sander Samuelsson 
 

§ 14 Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma.  
Styrelsen får i uppdrag att utse ombud till stämman. 



 
§ 15 Val av ombud till övriga föreningar 
 Inga övriga föreningar att utse ombud till. 
 
§ 16 Val av valberedning. 

Lennart Andersson, Rune Karlsson och Gunnar Näslund väljs till valberedning. 
 

§ 17 Firmatecknare.  
Till att teckna föreningens firma väljes Mats Andersson XXXXX-XXXX samt 
Ann Holst XXXXX-XXXX var för sig.   

 
§ 18 Vaktmästeri  

Diskussion om hur bygdegården ska skötas och hyras ut. Då Ingrid Andersson 
drar sig tillbaka behöver en ny organisation skapas.  
Förslag diskuteras: 
- Tydlighet behövs om hur hantera bokningar, vad som ska göras utomhus 

respektive inomhus. 
- Sätt upp en nyckelbox med kodlås för att enklare släppa in hyresgäster. 
- Samla en mindre grupp som diskuterar upplägg och lösning.  
- Ett dokument med arbetsuppgifter och ansvarsområden ska tas fram. 
- Förslag att sköta veckostädning/översyn med rullande schema familjevis. 

 
Beslut: 

- Bokningar sköts tills vidare av Anne-Louise Andersson via mail samt att 
Marie Westberg, Ellinor Lindström och Anne-Marie Andersson tar emot 
gäster. 

- Arbetsgrupp bestående av Anne-Marie Andersson, sammankallande, Birgit 
Andersson, Lotta Ekedahl, Torbjörn Lindström, Marie Westberg, Ellinor 
Lindström, Ingrid Andersson och Lisa Lönnberg. 

- Ett förslag ska finnas framme senast 21 april 
- Utskick till samtliga medlemmar samt inbjudan till medlemsmöte om frågan 
- Budget för vaktmästeri beslutas av styrelsen utifrån de förslag som tas fram 

av arbetsgruppen. 
 

§ 19 Beslut om kommande års medlemsavgift.  
Summa fastställes till 100kr/hushåll (Boende i samma hus).  
 

§ 20 Aktivitetsplan 
Kort diskussion om aktivitetsplan. Förslag på viskväll, extra städkvällar för att 
rengöra stolar, att bjuda in kyrkokören i Gullänget samt att ha ett föreningsmöte 
under våren. 

 
Beslut fattas att uppdra till styrelsen att återkomma med plan för aktiviteter. 

 
§ 21 Motioner och förslag från styrelsen  
 Inkomna motioner diskuteras. 

Hantverksmässan fyller 30 år och det har inkommit en motion från Kjell 
Larsson och Eilert Hägglund om att uppmärksamma detta på olika sätt. 
Styrelsens yttrande innebär att hantverksmässan både ska firas och utvecklas, att 



ett medlemsmöte under våren ska genomföras för att ta fram en plan och 
ansvarsfördelning.  
 
Beslut fattas enligt styrelsens förslag. Möte bokas till onsdag 26 april kl 18.00. 
 
Motion från Emma Edlund om att höja hyrorna för bygdegården med 50%. 
Styrelsen yrkar bifall till detta förslag.  
 
Beslut fattas om att en översyn ska göras om tider som ska gälla vid uthyrning, 
nivåer samt att betalning ska erläggas i förväg. Nivåer ska beslutas vid 
medlemsmötet 26 april. 
 
Styrelsen har förslag om renovering av bygdegården.  
Förslag att involvera byggnadskommittén i arbetet, samt att ta fram en långsiktig 
investeringsplan. 
Den nya styrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag med tydlighet vad gäller 
kostnader, vilket arbete som kommer att krävas av medlemmarna samt tidsplan. 
Detta ska tas upp vid vårens medlemsmöte. Viktigt att kallelse tydliggör vad 
som ska behandlas vid mötet. 
 

 
§ 22 Övriga frågor 

Vid kommande årsmöte ska en budget finnas till behandling. 
 
Avgående styrelseledamöterna Erik Lönnberg, Emma Edlund och Ingrid 
Andersson avtackas med blommor. 

 
§ 23 Mötet avslutas 
 Ordförande tackar för mötet och förklarar det avslutat. 
 
 
 
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- 
Ordförande Anne-Marie Andersson  Sekreterare Ann Holst 
 
 
 
------------------------------------------------------ -----------------------------------------------  
Justerare Emelie Olofsson   Justerare Jan-Erik Hörnfeldt 
 

 
 
 


