
Protokoll från årsmöte för Bergshamra bygdegårdsförening 19 febr. 2012 i bygdegården. 

 

1. Till ordförande för mötet valdes Tommy Richardson. 

2. Till sekreterare valdes Ulla Lampert. 

3. Fastställande av röstlängd. Närvarolistan fungerar som röstlängd. 

4. Val av 2 justerare av att jämte ordföranden justera protokollet. 

 Valdes Maj-Britt Wahlgren samt Sven-Åke Nyberg. 

5.  Kallelsen till mötet godkändes. 

6. Styrelsen redovisade ekonomiskt utfall samt verksamhetsberättelse för det gångna året. 

7. Revisorerna godkände styrelsens förvaltning och tillstyrkte ansvarsfrihet. 

8. Resultat- och balansräkning fastställdes. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10. Godkändes att 50 000 kr av föreningens överskott tillförs projekt BG-lyftet. 

11. Redovisning av budget och verksamhetsplan för 2012:  

 Man hoppas på bidrag från Roslagens Sparbank. 

 Program för året är stort. Föreningen vill satsa mer på ungdomar. 

 Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har inletts. 

 Leif Nyström, som arbetar som vaktmästare på halvtid i vår bygdegård, forsätter  

 sitt arbete hos oss, med renovering etc. 

 Föreningen vill marknadsföra bygdegården än mer. 

 Styrelsen hoppas på fler medlemmar, vilket genererar mer pengar, 

 vi hoppas på 400 medlemmar i år. 

12. Styrelsen och revisorer fortsätter att arbeta ideellt.  

13. Till ordförande för föreningen omvaldes Christina Edberg på 1 år.  

14. Kai Larsson omvaldes som ordinarie ledamot på 2 år. 

 Till ny ordinarie ledamot för 2 år valdes Agneta Wahle.  

 Suppleanter: Omval Ulla Lampert på 2 år, samt Carina Bertilsson på 1 år. 



15. Monica Richardson och Per-Åke Jeansson omvaldes som revisorer. 

 Kerstin Strandqvist och Marita Jeansson omvaldes som revisorssuppleanter. 

16. Till valberedning 2013 valdes Kerstin Brodén (sammankallande), Stina Ekström  

 samt Roy Lindström. 

17. Val av ombud till bygdegårdens distriktsstämma.  

        Uppdrogs åt styrelsen att utse representanter. 

18. Medlemsavgiften beslutades till 100 kr per medlem för verksamhetsåret 2013. 

19. Styrelsen presenterade förslag till stadgeförändringar med anledning av att föreningen 

       nu äger bygdegården samt föreslog också en utökning av styrelsen med en ledamot.  

      Ändringarna godkändes och ska fastställas vid kommande föreningsstämma. 

20. Tommy Richardson presenterade projektet BG-lyftet:   

 Bergvärme ersätter nuvarande luft-vattenvärmepump, som inte räcker till. 

 Föreningen vill även satsa på konferensutrustning med projektor och trådlöst nätverk. 

 Ett ungdomsrum i källaren ska inredas för att attrahera nya, yngre medlemmar.  

 

 

Årsmötet avslutades 

Vid protokollet                                                      Mötesordförande 

Ulla Lampert                                                          Tommy Richardson 

 

....................................................                        .................................................... 

 

Justeras Maj-Britt Wahlgren                               Justeras Sven-Åke Nyberg 

 

...................................................                        ............................................ 


