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Bergshamra Bygdegårdsförening
Protokoll från årsmöte 2018-02-18

1. Mötets öppnande
Jim Brodén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande
Tommy Richardson valdes till ordförande för årsmötet.

3. Val av sekreterare
Marita Jeansson valdes till sekreterare för mötet.

4. Fastställande av röstlängd
Enligt den närvarolista, som de närvarande skrev på, fanns 19 röstberättigade
medlemmar. Listan bifogas protokollet.

5. Val av justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Kurt Wahlgren och Gerd Jonsson valdes att justera dagens protokoll.

6. Godkännande av kallelse
Årsmötet ansåg kallelsen utskickad i god tid innan de 14 dagar som stadgarna 
stipulerar.

7. Styrelsens redovisningshandlingar för verksamhetsåret
a. Ekonomisk redovisning

Monica Richardson föredrog det ekonomiska resultatet för 2017 vilket 
lades till handlingarna.

b. Verksamhetsberättelse
Marita Jeansson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 
vilken lades till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse 
Per-Åke Jeansson föredrog revisorernas berättelse vilken lades till 
handlingarna. Revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året och att årets resultat balanseras i ny räkning.
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10. Budget och verksamhetsplan
Förslag till budget och verksamhetsplan för 2018 godkändes.

11. Ersättning till revisorer och styrelse
Beslöts att inte heller detta år betala ut någon ersättning till revisorer eller 
styrelseledamöter. 

12. Val av styrelse
Ordförande för ett år: 
Jim Brodén, omval

Ordinarie ledamöter för två år: 
Agneta Wale, omval
Monica Richardson, omval

Marita Jeansson, Catharina Erdtman och Yvonne Lindström kvarstår 
ytterligare ett år.

Suppleanter för två år:
Camilla Brodén, nyval

Åsa Starck kvarstår ytterligare ett år.

13. Val av revisorer
Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Per-Åke Jeansson och Leif 
Häggqvist. 
Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Kerstin Strandqvist och Rain 
Rickardsson

14. Val av valberedning för ett år
Till valberedning omvaldes Kerstin Brodén,  Pelle Signal och Runar Lännevall. 
Till sammankallande utsågs Kerstin Brodén. 

15. Ombud och ersättare till distriktets årsstämma
Beslöts att uppdra åt styrelsen att utse representanter till 
Bygdegårdsdistriktets stämma. 

16. Årsavgift 2019
Beslöts att årsavgiften för 2018 ska vara oförändrat 100 kr för vuxen och  
50 kr för ungdom under 18 år.

17. Övriga ärenden
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Bibi Lännevall efterlyser gamla kort och berättelser för en ny hembygdsbok. 
Beslöts att styrelserna för Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen 
får i uppdrag att driva detta vidare.
 

18. Mötets avslutande
Då inget ytterligare fanns att behandla tackade ordföranden de närvarande 
och förklarade årsmötet avslutat.

Med blommor avtackades
Ulla Lampert för sin tid i styrelsen och allt arbete hon lagt ned. 
Kerstin Brodén för allt gott kaffebröd till bygdegårdens evenemang.
Tommy Richardsson som ordförande för årsmötet.
Marie-Charlotte Falner för arbetet med programfoldern.
Christina Edberg för arbetet med bl a uthyrning och böckerna i hallen.

Sekreterare Ordförande

Marita Jeansson Tommy Richardson

Justeras:

Kurt Wahlgren Gerd Jonsson


