
ÖJERVIKS BYGDEGÖRENING  ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019  

 Protokoll från extra samt ordinarie årsmöte med   Öjerviks  

bygdeförening den 24 februari 2019 i bygdegården 

§1.  Mötena öppnas 

   Margaretha och Lillian hälsade de drygt 20 medlemmarna som kommit till bygdegården 

välkomna 

 § 2.  Kallelse 

   Kallelse till årsmötena var införd i annons i Sunne-Nytt, information hade sänts till 

Facebook-gruppen och affischer hade satts upp  på bygdens anslagstavlor. 

  Man inledde med det extra årsmötet som följdes av en paus då föreningen bjöd på kaffe och 

hembakat bröd.  Därefter vidtog  det ordinarie årsmötet. 

 

  Extra årsmötet 

  D et extra årsmötet hade en punkt på dagordningen, nämligen presentation av förslag till nya 

tadgar för föreningen. De stadgar som gäller idag upprättades 1 984  då föreningen bildades  

och antogs av dåvarande styrelsen. Stadgarna har under 35 år inte ändrats  eller justerats,  de 

har dessutom inte varit  kända och tillgängliga annat än för styrelsen. 

     Inom Bygdegårdsförbundet finns framtaget  Normalstadgar  för bygdegårdsföreningar som 

har  va rit utgångspunkt i arbetet med framtagning av stadgeförslaget.  

 Margaretha presenterade förslaget genom att gå igenom och kommentera paragraferna. 

Förslaget delades ut till de närvarande medlemmarna. Förslaget finns med som en punkt för 

beslut på ordinarie årsmötet. 

 Ordinarie årsmötet 

    § 2. Val av mötesfunktionärer 

    Till mötesordförande valdes regionrådet Ola Persson och till mötessekreterare Margaretha 

Hedqvist. 

   Victoria Calvert och Pär Mattsson valdes att jämte mötesordföranden justera  årsmötes -  

protokollet. 

 § 3. Fastställande av föredragningslistan 

   Årsmötet godkände föredragningslistan. 

    . § 4. Fastställande av röstlängd 

   Bordlades 

 § 5. Godkännande av kallelsen 

       Kallelsen godkändes. 



ÖJERVIKS BYGDEGÖRENING  ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019  

  § 6. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen för 2018 

     Margaretha och Peter presenterade styrelsens berättelser  s om också delades  ut på mötet. 

   I resultatet finns redovisat bidrag föreningen fått till bygdeboken. De pengarna  ( 10. 000 kr)  

skall öronmärkas för detta ändamål och endast användas f ör  arbetet med boken. Det samma 

gäller f ör ev. framtida bidrag till boken. 

    7. Revisorernas berättelse  

     Harald läste upp revisionsberättelsen. 

   § 8. Resultat-och balansrapporten 

    Mötet godkände resultat- och balansrapporten. Årets resultat blev - 4. 857 kr 

      §  9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

    § 10. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

  Beslöts att ingen ersättning utgår. 

   § 11.  Antal styrelseledamöter och ersättare samt mandatperiod 

  Fast ställdes att förutom ordföranden skall 6 styrelseledamöter och 2 ersättare ingå i 

styrelsen. 

 M andat perioden för delas så att 3  l ed a möter väljs på 2 år och 3 ledamöter på 1 år,  ersättarnas 

mandatperiod är 1 år. 

 § 12.  Val av ordförande 

  Daniel Svensson valdes till föreningens nya ordförande, mandattid  1 år 

  § 13.  Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

  Ledamöter med mandattid  2 år 

   Harald Nilsson, nyval, 

 Margaretha Hedqvist, omval 

  Per-Anders Hedqvist, nyval 

Ledamöter med mandattid 1 år 

 A nabell S andin, nyval, 

  Victoria Calvert, nyval 

   Pär Mattsson ha r 1 år kvar av sin mandatperiod 

 Ersättare,  mandattid 1 år 

 Birgitta  L ehr, omval 

  Elisabeth Jonsson, nyval 
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  § 14. Val av råd/kommittéer 

U ngdomsansvarig, kulturansvarig, kontaktperson i fastighetsfrågor samt  

    redaktör för hemsidan och Facebook-gruppen utses av styrelsen. 

    § 15.  Rätt att teckna föreningens firma och bankkonton 

      Utses av styrelsen vid konstituerande möte 

  § 16. Val av två revisorer och en ersättare 

      Tommy Jönsson och Peter Svahn valdes till revisorer och Anna Persson utsågs till 

revisors  su ppleant, samtliga är nyval. 

        § 17. Val av två ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma i Rådom i  

  april 

   Daniel Svensson och Margaretha Hedqvist valdes till ombud med rösträtt.  T vå  ersättare 

utses av styrelsen. 

   § 18.Verksamhetsplan  och verksamhetsinriktning för 2019 

Pl an över föreningens evenemang och aktiviteter under 2 019 tas fram av den nya styrelsen 

Verksamhetsinriktning för 2019 

 U tifrån verksamhetsberättelsen från 2018 ska den nya styrelsen prioritera följande åtgärder 

som den tidigare styrelsen inte hann åtgärda  eller slutföra 

  - värva tillbaks de medlemmar vi hade 2017 samt värva nya medlemmar 

 -  upprätta ett korrekt och uppdaterat medlemsregister, 

   - fö rbättra medlemsinformationen 

 - genomföra en grundlig genomgång och inventering av bygdegården enligt framtagen mall,  

  - se  över och analysera kostnaderna , speciellt el- och försäkringskostnaderna. 

 Styrelsen kommer också se över dagens  indelnng i arbetsgrupper. 

       § 19. medlemsavgift för 2019 samt  regler för  betalning av medlemsavgiften 

 Medlemsavgiften för 2019 är föreslogs oförändrad  , dvs  1 00 kr/person och 200 kr/familj, 

  barn rn under 18 år gratis. 

    Flera m edlemmar på mötet föreslog höjning av medlemsavgiften till 150 kr/person och 300 

kr för familj 

    Efter diskussion beslöt års mötet att höjningen genomförs från år 2020 och att årets 

medlemsavgift ä r oförän  drad. 

    Medlemsavgiften   ör 2019  skall vara betald senast den 30 augusti 2019, om betalning inte 

gjorts innan dess stryks man ur medlemsregistret. 

Nya medlemmar efter den 1 oktober 2019 betalar medlemsavgift för nästkommande år. 
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  § 20 .  Avgift för hyra av bygdegården för 2019 

 Hyra per dygn för medlemmar : 400 kr 

  Hyra per dygn för övriga: 6 00 kr 

     Hyra  p er dygn för b ygdens föreningar gratis  

  Dygn  påbörjas kl . 1 5.00 dag 1 och avslutas kl. 15. 00  dag 2 

   Ansvarig(  f ör bokning och uthyrning utses av styrelsen. 

   § 21  Nya stadgar för föreningen 

 F ö rslaget som presenterades på det extra årsmötet antogs av årsmötet med acklamation. 

S tadgarna kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida.  

 D e som vill ha stadgarna hemsända per post kontaktar Margaretha Hedqvist , tel  0565-50315 

eller email  margaretha@forsnasenter.se 

  § 22. Information från bygdegårdsförbundet 

    Margaretha informerade om  bygdegårdsförbundet s  tidning Bygdegården  som ges ut 

med 4 nummer per år I den avgift föreningen betalar till förbundet ingår 3 exemplar av tidningen 

som sänds till ordföranden, kassören och kulturansvarig. Styrelsen beslutar om vi ska 

prenumerera på fler a  exemplar. 

   B ygdegårdarnas riksförbunds  hemsida och  nyhetsbrev 

  Hemsidans adress är www.bygdegardarna.se, därifrån kan man gå in och prenumerera på 

nyhetsbrevet . 

  Bygdeföreningens hemsida når man f rån hemsidan genom att gå i n under  menyn  H itta 

bygde ård och där söka på   Öjerviks bygdegård. Man når även hemsidan genom att googla på 

Öjerviks bygdeförening. 

 Landlotten 

 Överskottet av försäljningen av lotterna går till bygdegårdsföreningarna, f örr a årets 

överskott var över 1 miljon kronor, Man prenumererar på lotterna genom att gå in på 

www.landlotten.se  

  § 23. Inkomna motioner 

      Inga motioner hade kommit in 

    § 24. Valberedning för 2020 

     Till valberedning för 2020 valdes Lena Edstrand, C ristina Ritzén och Gunnel Calvert  med 

Cristina som sammankallande. 

   § 25 . Rapporter 

  Daniel berättade om de idé möten som hållits i bygdegården. Resultatet av mötena 

överlämnas till bygdeföreningen. 
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    § 26. Avslutning 

  Margaretha tackade alla och då speciellt de avgående styrelsemedlemmarna Kerstin, Lillian  

och Peter samt Ola om mötesordförande. D e förärades med en varsin Landlott.  

Vid protokollet 

 

Margaretha Hedqvist 

 mötessekreterare 

Justeras: 

 

 

 Ola Persson   Pär Mattsson            Victoria  Calvert 


