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Årsmöte 2012-02-19, kl. 18:00 
Lauker-Lövvikens byastugeförening, Lauker byastuga 

1. Årsmötet öppnas med en tyst minut för kamrater och grannar som lämnat oss: 

 Erland Eriksson Sven-Erik Ericson 
 Solveig Lundberg Anders Eriksson 
 Roger Wihlbeck Kerstin Vesterberg 
 
2. Till mötesfunktionärer valdes ordf. Sture Johansson, sekr. och pressreferent Marita Hägglund  
 protokolljusterare Reino Högberg och Tom Hägglund.   
 
3-4. Röstlängd tillika årsmötesdeltagare (bilaga 1) samt godkännande av kallelse. Anna L informerar  
 att kallelse är skickad till de som betalat medlemsavgift för 2011. 
 
5. Verksamhetsberättelse (bilaga 2) samt ekonomisk berättelse (bilaga 3) redovisades. 

2011 års verksamhet har bjudit på en hel del variation; dans, musik där bl a Susanne Alfvengren 
var ett stort dragplåster, kafé, idrott, pubafton, dag träffar, pimpeltävling mm. Byastuga och 

 Antegården med omnejd har genererat över 2000 besök under året som gått!  
 
6-9. Revisor Ann-Louise Högberg läser revisorernas berättelse. (bilaga 4) 
 Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen och ger ansvarsfrihet till styrelsen.  
 
10. Punkten ersättning till styrelseledamöter och revisorer diskuterades. Motion lagd angående  
 ersättningsnivån till ordförande, sekreterare samt kassör. Ersättningar över 1000kr renderar till  
 skattepålagor och arbetsgivaravgifter varpå mötet beslutar att arvodet förändras till 975kr/år och  
 Person under det år uppdraget pågår. Beslut gäller för 2011 och framåt.  Utöver ersättningen på  
 975 kr kan de tre erbjudas teater eller julbord under det år som uppdraget pågår. (Bilaga 5) 
 
11a. Antalet styrelseledamöter jämte suppleanter förändras till nästa årsmöte från 11+2 till 9+2. 
 Bernt Lundberg påminner om att 2/3 av styrelsen ska vara på plats för att vara beslutsmässiga.  
 Viktigt att suppleanter rings ut om ledamot ej kan närvara vid styrelsemötet. 
 
11b. Styrelsens ordförande 2012: Tommy Berglund, 1år nyval. 
 
12. Valberedningens förslag (bilaga 6) godkändes av mötet gällande styrelsens ledamöter samt  
 suppleanter. 
 Sekreterare: Hjördis Eklund, 1 år kvar 
 Kassör: Anna Lindblom, 1 år kvar 
 Kassör biträdes av: Grethel Renberg, 1år kvar 
 Ledamöter: Sture Johansson och Bernt Lundberg (båda 2 år nyval), Per-Erik Karlsson, Madeleine  
 Löf, Monica Sandberg, Inger Karlsson, Ann-Marie Enberg alla 1 år kvar. 
 Suppleanter: Åke Oskarsson samt Jimmy Larsson, 2 år omval. 
 
13. Kassör samt ordförande har var för sig rätt att teckna föreningens firma. 
 
14. Revisorer: Ann-Louise Högberg samt Olle Lundberg, 1år omval 
 Rev.ersättare: Marita Hägglund, 1år omval. 
 
15. Två ombud för föreningen behövs till bygdegårdsdistriktets årsstämma i Säivis, Haparanda  
 kommun, den 31/3. Marita Hägglund kan tänka sig att åka.  
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16. Verksamhetsplanen för 2012 - feb 2013 gällande aktiviteter och evenemang diskuterades. 
 Mötet gillade och godkände planeringen som säkerligen kommer att utökas under året. (bilaga 7) 
 
17. Avgifter och stadgar: vuxen 150kr/år och barn upp till 15år 50kr/år. 
 Kallelse till möten/årsmöte ska kunna ske via epost om medlem godkänt detta samt lämnat 
 sin epostadress. Dock är det medlems eget ansvar att lämna gällande kontaktuppgifter. 
 Översyn av uthyrningsavgifter har skett sedan förra årsmötet och årsmötet godkänner nu de nya  
 avgifterna. (bilaga 8) 
 HYRA Medlem Företag/Icke medlem 
 
 Ett dygn kl 11.00-11.00 400 kr 800 kr 
 En dag 300 kr 600 kr 
 Under 4 timmar 100 kr 200 kr 
 Enbart dusch 20kr/person  20kr/person 
 
 Övrig uthyrning enligt överenskommelse. 
 För att försäkringen ska gälla skall utlåning av nyckel alltid utkvitteras med underskrift av  
 ansvarig och nyckel skall inte utlämnas till ungdom under 16 år utan föräldrars underskrift. 
 
 Bokning via Ann-Louise Högberg. 
 
 Antes gård: samma uthyrningsavgifter som byastugan. 
 Guidning under 10 personer:  100 kr 
 Guidning över 10 personer:  200 kr 
 
 Bagarstugan: 100 kr inkl. ved, 50 kr exkl. ved. 
 
18. Ingen lagd budget för 2012; verksamhetsplanen för 2012 samt tillkommande aktiviteter styr. 
 
19. Monica Sandberg informerar att ny hemsida är under konstruktion www.lauker.se. 
 Denna sida kommer vi att äga själva samt ha kontroll över.  
 
20. Inkomna motioner/förslag: se punkt 10, ersättning styrelsemedlemmar. (bilaga 5) 
 
21. Valberedning inför årsmötet 2013: Kristina Bäckström, 1år omval.  
 Mötet godkänner att Kristina ges fria händer att söka en valberedningskollega själv. 
 
22. Hjördis Eklunds förslag om ett byamöte angående Laukers utveckling beslutades till söndag den  
 22/4 kl 15.00. 
 
23. Gunnel Lundberg Johansson redovisade Antegårdens verksamhet under 2011. (bilaga 9)  
 Antegården en pärla att värna och hålla levande för nuvarande och kommande generationer. 
 
24. Ordförande avslutar årsmötet 
 
Ordförande: _______________________________ Sekreterare:______________________________ 
 
Protokolljusterare:____________________________ och   __________________________________ 

                                                                                                          

                                                                            Lauker 120222    

http://www.lauker.se/

