
Forslag till protokoll for Per Capsulam arsstamma I Vasterbackens 
Bygdegardsfdrening 15 mars 2021 
Motesform: Per Capsulam 

Kallade/lnformerade: Medlemmar som fmns i foreningens medlemsreglster 2021-01-01. 

Kallelsen distribuerades senast 2021-02-15 

Styrelsen fdreslar att fdljande beslut bekraftas av arsstamman: 
§ 1. Vat av motesfunktionarer 

a. ) Katarina Jakobsson ansvarar for protokollet fran arsstamman. 
b. ) Att jamte ordforanden kontrollera arsstammans protokoll valjs Olle Eriksson och Bernt 

Johansson 

§ 2. Faststallande av rdstlangd 

De medlemmar som finns i foreningens medlemsreglster 2021-01-01 ar rostberattigade. 

§ 3. Godkannande av kallelse 

Kallelse har skett i stadgeenlig ordning. 

§ 4. Styrelsens verksamhetsberattelse och ekonomisk redovisning for rakenskapsaret 2020 
Arsberattelse fmns tillganglig pa foreningens hemsida. Bokslut med resultatrakning och 
balansrakning erhalls pa begaran. Rapporterna godkandes. 

§ 5. Revisorernas berattelse 

Revisorernas revisionsrapportfinns tillganglig pa foreningens hemsida. Rapporten godkandes. 

§ 6. Beslut med anledning av foreningens vinst eller foriust enligt den faststallda balansrakningen 

Stamman beslutar att arets foriust pa 97 601 kronor overfors till eget kapital for ar 2021. 

§ 7. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 

Stamman beslutar att i enlighet med revisorernas forslag beviija styrelsen ansvarsfrihet for det 
gangna verksamhetsaret. 

§ 8. Ersattning till styrelseledamoter och revisorer for kommande i t 

Stamman beslutar likt tidigare att inga arvoden skall utga for 2021. 

§ 9. Val av ordfdrande i foreningen for kommande verksamhetsar 

Stamman beslutar i enlighet med valberedningens forslag att till styrelsemediem och ordforande for 
en tid av ett ar omvalja John-Erik Eriksson. 

§ 10. Val av dvriga styrelseledamoter 

Maria Fagerberg omvaldes for en period av 2 ar (kvarstar ocksa som vice ordforande for 2 ar). Eva 
Arlestedt och Aron Andersson omvaldes for en period av 2 Ir. Katarina Jakobsson, Sven-Olov Olsson 
har tidigare valts for en 2-arsperiod och de kvarstar for en period av 1 ar. En plats i styrelsen lamnas 
vakant under 2021. 
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§ 11. Aniaggnings- och aktivitetsansvariga 

Forteckningen nedan visar de aniaggnings- och aktivitetsansvariga som valberedningen tillfragat. 

Arsstamman bekraftar detta. 

Aktivitets/anlaggningsansvariga 
Bokningsansvarig Bygdegiirden Lars-Goran Larsson i samarbete med Katarina Jakobsson 

Tlllsyn av Bygdegarden Lars-Goran Larsson i samarbete med Per-Anders Jakobsson 

Tillsyn av lekanlaggningen i FIMsta VAKANT 

Tlllsyn av Larsiarstjarnen Lars-Goran Larsson 

Tillsyn av Skeppsta-badet Sven-lnge Delin och Ulf Connysson 

Stugfogdar Ojungsstugan Ulf & una Eriksson 

Lars Eriksson (Jon-Anders) 

Byggnadskommitte Anders Norell (sammankallande) 

Torbjom Rosen, Sven Modig 

Fredrik Brolin, Lars Modig 

Ansvar for bathamnen Tomas Olsson (sammankallande) 

Aron Andersson, Lars-Erik (Trisse) Eriksson 

Midsommarfirande Norrange Henrik Osterdahl 

Isbanan 1 NorrDnge Henrik Osterdahl 

Musikcafe John-Erik Eriksson 

Julmarknaden Christina Rosen, VAKANT 

Skidtavling Olle Eriksson 

Bamaktiviteter Eva Ariestedt, Johanna Tranevall 

Barnflsketavling Anders Nordlund, P -0 Carisson 

Resurspool dvriga aktiviteter Karin Eriksson, Birgltta Nilsson, Eva Olsson 

Asa Brolin, Kerstin Fiodberg 

Spjdtvandring Lars Modig, Helen Simas Fumstrom, Par Eriksson 

Gdkotta Lars Modig och Lars Goran Larsson 

Kampbacken Olle Eriksson, Lars Modig 

Skidspar/Motionsspdr Lars-Goran Larsson, Olle Eriksson, Henrik Osterdahl 

Web-master/Facebook Maria Fagerberg 

§ 12. Val av revisorer samt suppleanter 

Stamman beslutar i enlighet med valberedningens forslag att till revisorer omvalja pa ett ar Britt-
Marie Eriksson och Lars Olsson. Till ersattare pa ett ar omvaljs Ingela Hedblom och Ulrika Bergman. 
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§ 13. Val av vaiberedning 

Par Eriksson (sammankallande) valdes vid forra arsstamman pa 2 ar och kvarstar ytterligare 1 Sr. 
Henrik Osterdahl valdes vid forra arsstamman pa 3 ar och kvarstar ytterligare 2 ar. For en period av 3 
ar valjer stamman Anna-Karin Nilsson . 

§ 14. Val av 3 ombud till Arbra Undersvik Vindkraftfond 

Stamman beslutar i enlighet med valberedningens forslag att John-Erik Eriksson utses till 
representant i Vindkraftfondens styrelse for ar 2021. Aron Andersson valjs till representant i 
Vindkraftfondens handlaggargrupp for ar 2021. Per-Anders Jakobsson valjs som ombud vid 
Vindkraftfondens arsmote mars 2021 och till ersattare i fondens styrelse for ar 2021. 

§ 15. Val av ombud till bygdegardsdistriktets stamma 2021 

Stamman beslutar att styrelsen sjalva far utse ombud. 

§ 16. Verksamhetsplan for verksamhetsaret 2021 

Den nyvalda styrelsen rekommenderas attta fram en verksamhetsplan for 2021 och att senare 
presentera den pa foreningens hemsida. 

§ 17. Beslut om: 

-Regler och belopp for 2022 Srs Srsavgift 

Stamman beslutar att oforandrade medlemsavgifter ska galla for 2022, d.v.s. att enskilda 
medlemmar betalar 150 kronor och familjer 200 kronor. 

- Lokalhyra 

Stamman beslutar att de lokalhyror som faststalldes vid arsstamman 2020 gallande aven for 2021. 
Prislistan finns tillganglig pa foreningens hemsida. 

- FFK-anlaggningen 

Stamman beslutar att det arrendeavtal som gallt for aniaggningen sags upp med omedelbar verkan. 

Detta innebar att: 
- Arrendet for aniaggningen avslutas enligt de villkor som fmns i gallande avtal. 
- Den lekutrustning som ev. fmns i aniaggningen tillfaller markagarna. 
- Den akgrasklippare som var forening ager lagerstalls och ags av vir forening. 
- Inga ersattningar ska utga till markagarna till foljd av uppsagt arrende. 

- Antagande av uppdaterade stadgar 

Stamman beslutade att det beslut om reviderade stadgar som togs vid forra arsstamman bekraftas 
av denna arsstamma. Dessa stadgar finns tillgangliga pa foreningens hemsida. 
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§ 18. Framstallningar och forslag frdn styrelsen och fran medlemmar som inkommit till styrelsen 
senast den 15/2 som angivits i kallelse till foreningsstamman. 

- Du som accepterar foreslaget protokoll kan skicka ett godkannande senast 2021-02-25 via mejl till 
info@vasterbackens.se eller via post till foreningens ordforande John-Erik Eriksson. 

Alternativt: 

- Du som har invandningar mot foreslaget protokoll kan skicka dina invandningar senast 2021-02-25 
via mejl till info@vasterbackens.se eller via post till foreningens ordforande John-Erik Eriksson 

Inga framstallningar eller forslag har inkommit nar detta forslag skrivs 2021-02-01. 

§ 19. Arsstamman avslutas 

Vasterbacken 2021-03-15 

Katarina Jakobsson 

sekreterare ordforande 

Olle Eriksson 

justerare 

BerntJohansson 

justerare 


