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Protokoll från årsmöte för Bergshamra bygdegårdsförening den 17 februari 2013 i bygdegården. 

1. Till ordförande för mötet valdes Tommy Richardson. 

2. Till sekreterare valdes Inger Holmgren. 

3. Fastställande av röstlängd. Närvarolistan fungerar som röstlängd. 

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

 Valdes Agneta Wale och Maud Eriksson. 

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 året. 

 

10. Godkändes att föreningens överskott på 1.000 kr överförs till kontot Eget kapital. 

 

11. Redovisning av budget och verksamhetsplan för 2013: 

 1. Att dränera runt bygdegården. 

 2. Att verksamheten med aktiviteter för alla åldrar fortsätter. 

 3. Att samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter. 

 4. Att fortsätta marknadsföra vår bygdegård så att ännu fler upptäcker vår fina byggnad, och ser 

     de möjligheter som finns med att ha en lokal som man kan hyra till en mycket rimlig kostnad. 

 5. Att även detta verksamhetsår ha anställd fastighetsskötare som är oss behjälplig med att hålla 

     bygdegården fräsch. 

 

12. Styrelsen och revisorer fortsätter att arbeta ideellt. 

 

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

 

14. Till ny ordinarie ledamot för 2 år valdes Marita Jeansson. 

 Till ordinarie ledamöter för 2 år omvaldes Pelle ”Signal” Johansson och Jim Brodén. 

Fyllnadsval för ordinarie ledamot för 1 år valdes Monica Richardson (efter avgående Kai 

Larsson). 

 Till suppleant för 1 år omvaldes Carina Bertilsson. 
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15. Till ordinarie revisorer för 1 år nyvaldes Leif Häggqvist och omvaldes Per-Åke Jeansson.  

 Till revisorsuppleanter nyvaldes Roy Lindström och omvaldes Kerstin Strandqvist.  

16.  Till valberedningen för 2014 omvaldes Kerstin Brodén (sammankallande) och Stina Ekström 

samt nyvaldes Monica Röding. 

17. Uppdrogs åt styrelsen att utse representanter till bygdegårdens distriktstämma. 

18. Medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2014 beslutades till: 

Barn och ungdom (t.o.m 17 år) 50 kr/år. Vuxen 100:-/år. 

19.  Mötet godkände och fastställde stadgeändringarna med anledning av att föreningen nu äger 

bygdegården samt att styrelsen är utökad med en ledamot. 

20.  Inga framställningar eller förslag har inkommit till föreningsstämman från styrelsen eller 

medlemmarna. 

21.  Inga övriga ärenden fanns.  

Årsmötet avslutades och närvarande medlemmar bjöds på kaffe med dopp. 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

_____________________ ____________________ 

Inger Holmgren Tommy Richardson 

 

 

Justeras Agneta Wale Justeras Maud Eriksson 

 

______________________ ____________________ 

 


