
                                                                                                                         

 

Protokoll årsmöte Ryda Bygdegårdsförening, Ryda Bygdegård 210525  

                                                                                                                              

 

§1   Vice ordförande Maria Joelsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§2   Val av ordförande för mötet: Maria Joelsson valdes  

 

§3   Val av sekreterare och pressreferent Tony Eriksson valdes 

 

§4   Fastställande av röstlängd Fastställs vid behov 

 

§5   Val av 2 justeringspersoner Eva Wilhelmsson och Bo Thåqvist valdes   

 

§6   Godkännande av kallelse Godkändes. Annons infört i NLT 12/5    

        

§7   Styrelsens redovisningshandlingar Gicks igenom och godkändes 

          

§8   Revisorernas berättelse Upplästes och godkändes 

 

§9   Fastställande av resultat/balansräkning Årsmötet beslöt att fastställa resultat och balansräkning 

 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.   

 

§11 Beslut ang föreningens vinst/förlust, enligt fastställd balansräkning 

   Årsmötet beslöt att fastställa vinsten enligt resultaträkningen 

 

§12 Bestämmande av ersättning Beslöts att ersättningarna kvarstår oförändrade; 990 kr till resp 

ordförande, kassör och sekreterare, samt milersättning 18;50/mil 

 

§13 Val av ordförande på ett år Maria Joelsson valdes 1 år  

 

§14 Övriga ledamöter och suppleanter valdes enligt följande 

   Ledamöter: Inger Emanuelsson; omval 2 år 

    Tony Eriksson,  omval 2 år 

    Ragnhild Almqvist omval 2 år 

    Bo Thåqvist  nyval 1 år 

    Ingrid Ahlstedt nyval 1 år 

    (Eva Wilhelmsson ett år kvar) 

   Suppleanter Rolf-Åke Carlsson nyval 1 år 

    Carina Naess  nyval 1 år 

    (Stig Åkesson ett år kvar) 

 

§15 Val av revisorer och suppleanter, 1 år  

   Revisorer Gerth Malmevik omval 1 år 

    Anders Enarsson omval 1 år 

   Suppleant Björn Arvidsson omval 1 år 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§16 Val av programansvarig Beslöts att programansvarig utses av styrelsen 

 

§17 Fastställande av medlemsavgift Beslöts vara oförändrade: 100;- för enskild och 150:- för familj 

                                        

§18 Ärenden som hänskjutits till årsmötet Inga ärenden inkomna att behandla 

 

§19 Val av valberedning  Lars-Erik Nilsson och Jonas Borglund omvaldes 

 

§20 Övriga frågor Verksamhetsplanering jämte budget för 2021 gås igenom och 

godkändes: 

Färdigställande av avlopp 

Byte och renovering av fönster   

Kvarvarande om-målning av bygdegården 

60-årsjubileum 

Mopedrally 

Café 

Bygdegårdslotteri 

Midsommarfirandet ställs in.  

Renoveringarna med fönster, avlopp och ommålning budgeteras till 

210 000kr. Beror på om vi får bidrag från Boverket. 

 

§21 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet 

avslutat 

 

                     .          

 

 

Dag som ovan     

 

…………………………………………                       

   Maria Joelsson           Ordförande                                

 

…………………………………………                        ………………………………………. 

 Eva Wilhelmsson     Justerare                       Bo Thåqvist          Justerare                                            

 

        


