Årsmötesprotokoll 2017-02-19
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Till ordförande för mötet valdes Nils Eklund.
Till sekreterare för mötet anmäler styrelsen Lotta Levander.
Till justerare för mötesprotokollet valdes Charlotte Jonsson och Marcus Löfgren.
Föredragningslistan godkänns, med tillägg punkt 23 "Ordet är fritt".
Röstlängden fastställs med närvarolistan, 23 medlemmar. Inga fullmakter inlämnade.
Årsmötet fastställdes att vara behörigt utlyst.
Styrelsen redogjorde verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för 2016. Resultatet
för 2016 blev 4441 kr. Mari Grönlund redogjorde för verksamheten i Antes gård. Revisorerna
informerar att en avgift till Bygdegårdarena hamnat på fel år och därmed är resultatet
egentligen ytterligare ca 9000 kr för 2016. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
godkändes vid mötet.
Styrelsen informerade om verksamhetsplan och informerar att budget baseras på
verksamhetsplanen. Styrelsen har ingen budget att föreslå till årsmötet, men presenteras på
medlemsmöte i maj. Verksamhetsplanen godkänns.
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes av årsmötet.
Balansräkning och disposition fastställs enligt tidigare.
Ansvarsfrihet till styrelsen godkändes.
A) Mötet fastställde styrelsens sammansättning till samma antal som tidigare dvs.
ordförande, 6 ledamöter och 2 suppleanter.

B) Mötet fastställde föregående mandatperiod dvs 2 år för ledamöter, 1 år för ersättare och
1 år för ordförande.
C) Mötet fastställde oförändrad ersättning till styrelse m.fl. och att valberedningen jobbar
fram ett förslag till nästa årsmöte.
D) Mötet godkänner oförändrad hyra. Styrelsen arbetar under året fram ett nytt förslag på
hyror för 2018 samt träffar övriga aktiva föreningar inom Lauker-Lövviken för att komma fram till
eventuella avgifter/avtal.
13. Till ordförande valdes Kristina Bäckström som tände ett ljus och höll en tyst minut för de
medlemmar som gått bort under året.
14. Till ledamöter på 2 år väljs Lotta Levander, Lars-Åke Grönlund och Greger Lindblom.
15. Till ersättare på 1 år väljs Christina Lövgren och Ann-Kristin Eklund som suppleanter. Till
revisorer valdes Per-Erik Karlsson och Ann-Marie Enberg, ersättare Nils Eklund.
16. Styrelsen får i uppdrag att utse ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma.
17. Till valberedning valdes Rune Lövgren och Monica Sandberg (sammankallande).
18. Till kulturrepresentant valdes Lars-Åke Grönlund.
19. Styrelsen får i uppdrag att se över om någon kan ta uppdraget som ungdomsrepresentant.
20. Oförändrade medlemsavgifter för 2018 fastställdes.
21. Motion 1. Inlämnad av Gun-Lis Eklund. Förslaget innebär att hemsidan ska nyttjas i högre
utsträckning, ex. Skötsel av byastugan, bokningar av bagarstugan, protokoll. Årsmötet
beslutar att protokollen ska läggas ut på hemsidan, att mer information ska läggas ut på
hemsidan (kalendern) och att styrelsen skickar mail till medlemmar vid speciella
arrangemang.

Motion 2. Inlämnad av Marie Grönlund. Förslaget är att kristallkronorna ska sänkas och
rengöras. Årsmötet beslutar att tidigare beslut om att Karl-Henrik Bäckström och Bernt Lundberg
har frihet att arbeta med frågan och lägga förslag till styrelsen.
Motion 3. Inlämnad av Marie Grönlund. Förslaget är att besöka nyinflyttade och informera
om föreningen, om huset och Lauker. Ansvarig för detta kulturansvarig. Årsmötet bifaller
motionen.
22. Diskussion kring föregående års motion gällande stor-tallen. Sture Johansson får i uppdrag
att lägga ett kostnadsförslag till styrelsen.
Ordförande Kristina Bäckström föreslår arvode på 995 kr för Monica Sandberg som är
hemsideansvarig, bokningsansvarig och skickar fakturor för bokningar. Årsmötet bifaller
förslaget.
23. Gunnel Johansson redogör vad som åstadkommits genom byaföreningen under föreningens
livstid och vikten av att vara med och hjälpa till.
Kristina Bäckström tackar Anna Lindblom för sin tid i styrelsen samt mötets ordförande och
sekreterare.
24. Mötet avlutades.
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