
01BREAREDSORTENS BYGDEGÅRDSFÖRENING 
Halmstads Kommun, Hallands län 

Orgnr: 849200-0222 

Mötesprotokoll årsmöte 2017 
Datum 2017-03-27 Plats: Mahults bygdegård  

När-

varande 

Mona Strandahl  Torbjörn Levin 

Lisbeth Karlsson  Mauritz Brorsson 

Lars-Erik Tholarp  Niklas Gustavsson 

Per-Olof Nannesson                Betina J Slättsjö 
 

§ 1  Ordf Mona Strandahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 2  Val av mötesfunktionärer: 

a) Ordförande: Mona Strandahl 

b) Sekreterare: Niklas Gustavsson 

c) Två protokolljusterare: Ingalill Brorsson, Lars-Erik Tholarp 

d) Pressreferent: Mauritz Brorsson 
 

§ 3  Mötet godkände föredragningslistan. 
 

§ 4  Mötet beslutade att fastställa röstlängd vid behov. 
 

§ 5  Mötet godkände kallelsen till årsmötet. 
 

§ 6  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse lästes igenom och godkändes. 
 

§ 7  Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. 
 

§ 8  Balansräkning samt disposition av resultatet redovisases. Resultatet för året blev 

-31.592 kr p g a stora investeringar under året. Mötet godkände 

balansräkningen. 
 

§ 9  Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 
 

§ 10  Ersättning för styrelseledamöter och revisorer utbetalas enl följande:  

Kassör  800 kr+600 kr Ordförande 250 kr 

Sekreterare 250 kr  Revisorer 200 kr 

Mötesarvode 100 kr  Bilersättning 18:50/mil 
 

§ 11  Mötet behandlade frågan om antalet styrelseledamöter, 6 ordinarie och 6 

ersättare.  
 

§ 12 Mona Strandahl omvaldes till ordförande. 

 

§ 13 Mauritz Brorsson, Torbjörn Levin och Per-Olof Nannesson omvaldes till 

styrelsen. 

Linda Brattlöv, Carola Håkansson omvaldes som suppleanter. Vakans på en 

suppleant. 
 

§ 14 Val av råd/kommittéer. Lars-Erik Tholarp valdes till kontaktperson för 

fastighetsfrågor. 
 

§ 15 Mötet beslutade att utse ordförande och kassör, var för sig, att teckna 

föreningens firma. 



 

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

och till ersättare Inger Larsson och Erik Snygg. 
 

§ 17 Mötet beslutade att utse Mauritz Brorsson och Ingalill Brorsson till ombud till 

bygdegårdarnas länsstämma i Vessigebro 20/4 2017, samt Torbjörn Levin? och 

Niklas Gustavsson? som ersättare. 
 

§ 18 Val av ombud till övriga föreningar – Betina kollar. 
 

§ 19 Verksamhetsplan för 2017: 

Turista hemma 21/5 kl 11:00-17:00. Torbjörn skickar inbjudan till samtliga 

föreningar. 

§ 20 Årsavgiften ska vara 20:- och betalas till Pelle. 

 

§ 21 Pelle Nannesson redogjorde för 2017 års budget. P g a att kommunens bidrag 

inte är medräknat ligger budgeten på -95.521:-. 
 

§ 22 Tidningen Bygdegården skickas till styrelsens alla ledamöter, utom till 

Torbjörn. 
 

§ 23 Inga inkomna motioner eller förslag från medlemmar. 
 

§ 24 Inför årsmötet 2017 utsågs Bettina Slättsjö (sammankallande) och Lisbeth 

Karlsson att ingå i valberedningen. 
 

§ 25 Mötet beslutade att inte ge något bidrag till Vi Ungars vänner. 

 

§ 26 Rapporter från kulturråd och kommittéer saknades. 

 

§ 27  Torbjörn läste upp tackbrevet han skrev till Lions för kulturpriset 2016. 

 Lasse kollar upp och ser till att vi får installerat huv och galler till 

skorstenen. Det behövs efter att vi satt in bergvärme och kommer att 

kostar ca 3.500:-. 

 I mitten av april kommer vi ha en städdag. 

 Instruktion och inventarielista för hyresgäster till Bygdegården kommer 

Torbjörn fortsätta jobba med. 

 Torbjörn och Mona skissar även på innehåll på hemsidan. 

 Torbjörn jobbar vidare med miljöpärmen. 

 Pelle tyckte vi skulle köpa in en trådlös mygga för ca 2.000:- och han 

skulle även kolla om vi kunde få bidrag för teknisk utrustning. 

 Murre lade fram ett förslag att inhandla Va-tätte, som är som är en 

automatisk avstängning av vattnet. Det kostar 7.500:- och 

försäkringsbolaget täcker hälften av den kostnaden. Bidrag från 

kommunen? 

 1/7 tillträder Betina som husmor och vaktmästare. Arvode? 

 Vi inventerade nyckelbeståndet till Bygdegården. Murre har en nyckel, 

Mona har en och en till utlåning till de som hyr Bygdegården. 

 Nästa möte kommer vi ha efter den 26 juni. 

 

Avslut Ordförande avslutade mötet. 
 



  

Protokollförare, Niklas Gustavsson 

  

Justerare Ingalill Brorsson   Lars-Erik Tholarp 

 


