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Protokoll från årsmöte med  Öjerviks  bygdeförening den 23 februari 2020 i  

bygdegården 

 § 1. Mötet öppnas 

 Daniel hälsar  alla välkomna till årsmötet. Det var ett 20-tal medlemmar som kommit till 

bygdegården. 

 § 2. Val av mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Sten Eriksson. 

Till mötessekreterare  utsågs Margaretha Hedqvist. 

 T ill  att  jämte mötesordföranden  justera protokollet valdes   Kristina   Norderup  och 

Thomas Palmgren. 

  § 3. Fastställande av föredragningslistan 

 Föredragningslistan  f astställdes. 

   §  4. Fastställande av röstlängd 

 All a  närvarande på mötet var röstberättigade medlemmar i föreningen. 

  § 15. Godkännande av kallelsen 

  Kallelsen  go dkändes.  Annons har varit införd i Sunne-Nytt och på  Facebook-gruppen  

Öjervik 

    § 1 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 20 19  

D aniel läste upp verksamhetsberättelsen för 2019. 

   Det var en imponerande berättelse om vad som åstadkommits  u  nder 2019,  det var i klass 

med vad som utfördes under F röboms tid enligt mötesordföranden.   

 Fröbom   var föreningens första ordförande som på 1970-talet tillsammans med  några damer 

s tartade föreningen. 

  Harald redogjorde för föreningens ekonomi som idag är stabil. 

 D et är första gången på många år föreningen  har haft ett plusresultat. 

 Balansräkningen fastställdes,  årets överskott på 15.349 kronor  överförs till år 2020. 

    § 7.  Revisionsberättelsen 

    Tommy läste upp  revisionberättelsen.  

   Räkenskaperna var i god ordning och följer  god redovisningssed och verksamheten var väl 

dokumenterad.   Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas  ansvarsfrihet för  2019 års 

förvaltning. 

§ 8 . Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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  §  9. Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

  Ingen ersättning utgår  förutom kostnader för resa  i samband med möten  anordnade av 

bygdegårdsdistriktet. 

     § 10.  Fastställande av antalet  styrelselselaeledamöter och ersättare  med 

mandatperiod 

  Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av  minst 5 styrelseledamöter och minst en ersättare. 

   M andat perioden är 1 eller 2 år jämt fördelade. 

    § 11 .  Va l av ordförande 

  På grund av den korta tid valberedningen haft på sig efter att ha fått information om att både 

ordföranden,    vice ordföranden och  två ledamöter inte ställer upp för omval beslöt mötet att 

den nya styrelsen inom sig utser ordförande. 

    § 1 2.  Val av styrelseledamöter och ersättare. 

  Kassören Harald Nilsson och sekreteraren Margaretha Hedqvist har båda  ett år kvar av  si n 

mandatperiod. 

  Valberedningens förslag till nya  styrelsemedlemmar för 2020 som  också beslöts av mötet  

är: 

  Pär Mattsson, omval mandatperiod 2 år 

 Lena Edstrand, nyval, , mandatperiod 2 år 

Christina Ritzén, nyval,   mandatperiod 2 år 

 Tommy Jönsson, nyval,  mandatperiod 2  år 

Carola Englund, nyval, mandatperiod 1 år 

Styrelseersättare med mandattid 1 år  

  Lena Jönsson, nyval 

 Elisabeth Johnsson, omval 

  § 13.  Val av två revisorer och en ersättare, mandatperiod 1 år 

 Anna Persson, nyval 

Peter Svahn, omval 

  Ersättare Thomas Palmgren, nyval 

  § 14. Val av två ombud och  ersättare till  bygdegårdsdistriktets  stämma i  Hån i april 

 Margaretha Hedqvist valdes,  en ordinarie och ersättare utses inom den nya styrelsen. 

§ 15.  Föreningens verksamhetsinriktning för 2020. 

   Styrelsens förslag   l  ästes upp av Daniel och godkändes av årsmötet. 

 Den nya styrelsen tar fram aktivitetsagenda. 
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§ 16 . Fastställande av avgifter för 2020 

 a) medlemsavgiften föreslogs oförändrad till 100 kr per  person och år och gratis för barn under 

18 år.  

 Medlemsavgiften skall vara betald senast den 30 augusti 2020, annars stryks man ur 

medlemsregistret. 

  b) hyran  för bygdegår den föreslogs oförändrad. 

  4 00 kronor för medlemmar 

600 kronor för icke medlemmar 

Gratis för bygdens föreningar 

  § 17 . Information från bygdegårdsdistriktet 

  Bygdegårdsdistriktets inriktning för 2020 är att alla föreningar  ska ha genomgått 

studiecirklarna  ”Säker bygdegård”  och   ”Styrelsens olika funktioner och roller. 

   § 18 . Behandling av inkomna motioner 

 Inga motioner har inkommit. 

 § 19.   Val av valberedning inför 2021 

 Till valberedning valdes: Daniel Svensson, Pelle Hedqvist och  AnnaBell Sandin, 

sammankallande utses inom gruppen. 

   § 20  . Rapporter 

 Margaretha rapporterade om att arbetet med bygdeboken pågår,  gruppen är  förstärkt med 

Lena Sahlman som hjälper till med inskrivningsarbetet. 

 Ansökan om bidrag kommer att sändas till F ryksdalens sparbank för kostnaderna för 

formgivning. layout och tryckning av boken. 

Från Blomsterfond en i Sunne har vi tidigare  fått 10.000 kronor i bidrag. 

  § 21.  Vid mötet väckta frågor. 

   Inga frågor fanns. 

 § 22. Årsmötet avslutas 

   M ötesordföranden  avslutade mötet med att poängtera vikten av att vi alla hjälps åt för att 

nu n är vi fått föreningen på fötter skapa en livaktig förening  till gagn för bygden och för alla 

som  om bor här. 

   Efter mötet serverade   AnnaBell  k affe med goda semlor. 

     Vid protokollet 

 Margaretha Hedqvist, mötessekreterare 

Justeras: 
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Sten  Eriksson, mötesordförande 

Protokolljusterare: 

Kristina Norderup 

Thomas Palmgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 


