
BREAREDSORTENS BYGDEGÅRDSFÖRENING 
Halmstads Kommun, Hallands län 

Orgnr: 849200-0222 

Mötesprotokoll årsmöte 2019 
Datum 2019-03-18 Plats: Mahults bygdegård  

När-

varande 

Per-Olof Nannesson Torbjörn Levin 

Mauritz Brorsson Anna-Brita Olsson 

Niklas Gustavsson Betina J Slättsjö 

 

§ 1  Ordf Torbjörn Levin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 2  Val av mötesfunktionärer: 

a) Ordförande: Torbjörn Levin 

b) Sekreterare: Niklas Gustavsson 

c) Två protokolljusterare: Anna-Brita Olsson och Mauritz Brorsson 

d) Pressreferent: Nej               
 

§ 3  Mötet godkände föredragningslistan. 
 

§ 4 Fastställande av röstlängd vid behov. 

 

§ 5 Mötet godkände kallelsen till årsmötet, som hade skickats ut via mejl till 

styrelsen och samtliga 27 medlemmar. 
 

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Torbjörn och godkändes. Bygdegården 

har varit uthyrd vid 56 tillfällen under 2018.  

 

Den ekonomiska berättelsen lästes upp av Pelle och godkändes. 
 

§ 7 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. 
 

§ 8 Balansräkningen redovisades av Pelle och resultatet för 2018 blev ett underskott 

på 26.440:-, mycket p g a en vattenläcka och en investering av två nya kylskåp. 

 

§ 9 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. 
 

§ 10 Ersättning för styrelseledamöter och revisorer utbetalas enligt följande:  

Kassör  800 kr+600 kr Ordförande 250 kr 

Sekreterare 250 kr  Revisorer 200 kr 

Mötesarvode 100 kr  Bilersättning 18:50/mil 
 

§ 11 Torbjörn Levin omvaldes till ordförande. 
 

§ 12 Mötet omvalde sittande styrelse, förutom att Niklas lämnar sitt uppdrag i 

styrelsen, och Linda Persson valdes in som styrelseledamot. 
 

§ 13 Lars-Erik Tholarp valdes till fastighetsansvarig och Mauritz Brorsson valdes till 

pressreferent. 

§ 14 Mötet beslutade att utse ordförande (Torbjörn Levin, 490602-6978) och kassör, 

var för sig, att teckna föreningens firma.  
 

§ 15 Mötet beslutade att till ordinarie revisorer utse Gösta Brand och Hans Svensson 

och till ersättare Inger Larsson och Bengt Slättsjö. Erik Snygg avgår. 
 



§ 16 Valberedningens arbete ajournerades: Betina J Slättsjö och en person till. 

 

§ 17 Mötet beslutade att utse Torbjörn Levin och ev Lars-Erik Tholarp till ombud till 

Bygdegårdarnas länsstämma i Sibbarps bygdegård 25/4 2019. 
 

§ 18 Medlemsavgiften höjs till 25:-/person, max 100:-/familj. Medlemsavgiften 

swishas till Pelle, 0708-780 663. 

§ 19 Pelle Nannesson redogjorde för 2019 års budget. P g a att kommunens bidrag 

och hyresintäkter inte är medräknat ligger budgeten på -118.000:-. Budgeten 

godkändes. 

 

§ 20 Torbjörn läste upp verksamhetsplanen 2019. Se bilaga. 

 

§ 21 a) Information om tidningen ”Bygdegården”. 

b) Den nya hemsidan är snygg. Det är viktigt att hålla den uppdaterad. 

c) Inget övrigt. 

 

§ 22 Betina är anställd av styrelsen. 

 

Alla får hjälpas åt att sprida information om Alfons Åberg Familjeteater den 

13/4. Torbjörn har tryckt upp affischer och biljetter. Betina ordnar fika. 

 

Fiberanslutningen kommer att kosta 20.000:-. 

 

Elanslutningarna har okulärbesiktats. Det är många gamla eldragningar och 

kommer att kosta ca 100.000:- att åtgärda.  
 

§ 23 Ordförande avslutade mötet. Niklas tackade för sig efter 12 år. Avslutningsvis 

bjöd Betina på god fika. 
 

  

Protokollförare, Niklas Gustavsson 

  

Justerare Anna-Brita Olsson      Mauritz Brorsson                      

 


