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Protokoll fört vid Ulvsättra
Bygdegårdsförenings årsmöte
den 19 februari 2019 i Ulvsättra
bygdegård

§ 1 Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Sten Planebo som hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes Stig Lönn
b) Till mötessekreterare valdes Mikael Östling
c) Till protokolljusterare valdes Roger Trotzig och Katarina Wicksell
§ 3 Fastställande av föredragningslista
Årsmötet fastställde föredragningslistan.
§ 4 Fastställande av röstlängd
Den påtecknade närvarolistan, som upptog 21 namn, fastställdes som röstlängd. (bilaga 1)
§ 5 Godkännande av kallelse
Årsmötet fann att kallelsen hade utskickats enligt stadgarna.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2016
Föreningens ordförande Sten Planebo redovisade verksamhetsberättelsen rubrikvis och
lämnade därefter ordet fritt för synpunkter.
Föreningens kassör Doris Vesterlund redovisade och kommenterade vissa delar av den
ekonomiska berättelsen.
Beslut: Båda dokumenten godkändes och lades till handlingarna. (bilaga 2 och 3).
§ 7 Revisorernas berättelse
Yngve Henriks föredrog revisorernas berättelse vari de tillstyrkte att årsmötet måtte bevilja
föreningens styrelse full ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
Beslutades lägga berättelsen till handlingarna. (bilaga 4)
§ 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets
resultat
Föreningens kassör Doris Vesterlund kommenterade de olika posterna i den mån de avvikit i
något avseende jämfört med föregående år och vilka orsaker som låg bakom det.
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt dispositionen av årets resultat.
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 10 Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Beslutades att inga arvoden ska utgå. Endast reseersättningar, enligt skattefritt belopp, för
närvarande 18,50 kr/mil plus traktamente ska utges.
§ 11 Fastställande av antal styrelseledamöter
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag om 9st.
§ 12 Val av ordförande
Beslutades att för verksamhetsåret 2019 välja Sten Planebo.
§ 13 Val av övriga ledamöter i styrelsen
Beslutades att välja följande ledamöter:
Lars Strange 2 år (omval)
Göran Foldéus på 2 år (omval)
Mikael Östling på 2 år (omval)
Katarina Wicksell på 2 år (nyval)
Almir Dzubur på 1 år (nyval)
(följande ledamöter har 1 år kvar, Doris Vesterlund, Christer Lindh och Bernt Nordin)
§ 14 Val av revisorer jämte suppleanter
Beslutades att som ordinarie revisorer omvälja Yngve Henriks och Kristina Ljung för en
mandattid på 1 år och att välja Britt-Lis Wallin som ersättare för en mandattid på 1 år.
§ 15 Val av ombud till årets distriktsstämma
Beslutades att välja Katarina Wicksell och Almir Dzubur.
§ 16 Verksamhetsplan för 2019
Sten Planebo redogjorde för planens olika aktiviteter.
Beslutades att fastställa verksamhetsplanen. (bilaga 5).
§ 17 Medlemsavgifter 2020
Beslutades att lämna medlemsavgiften oförändrad. (100 kr för privatperson och 300 kr för
företag.
§ 18 Budget för 2019
Föreningens kassör Doris Vesterlund redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2019.
Beslutades godkänna budgeten för 2019. (bilaga 6).
§ 19 Framställningar och förslag från
a) styrelsen Föreningens ordförande meddelade att det just blivit klart att ta över
”Drängstugan” från kommunens tidigare hyresgäst.
b) medlemmar
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På fråga från mötesordföranden framgick att det inte hade inkommit några förslag eller
yrkanden från medlemmarna.
§ 20 Val av valberedning inför årsmötet 2020
Beslutades att som ordinarie valberedare nyvälja Göran Jergefalk och som ersättare för
honom välja Stig Eriksson. Mandattid för båda är 1 år.
§ 21 Vid årsmötet väckta frågor.
Inga frågor väcktes varför beslutades att denna punkt på dagordningen lämnades.
§ 22 Information från styrelsen.
Föreningens ordförande Sten Planebo meddelar att föreningens tidigare sekreterare Göran
Jergefalk avtackas vid ett senare tillfälle.
§ 25 Avslutning
Mötets ordföranden avslutade mötet.

Kallhäll dag som ovan

Stig Lönn

Mikael Östling

Roger Trotzig

Katarina Wicksell

Justerare

Justerare

