
Brearedsortens Bygdegårdsförening 

Halmstads Kommun, Hallands län 
Orgnr: 849200-0222 

Mötesprotokoll årsmöte 2020 

Datum: 2020-03-16 

Plats: Mahults bygdegård 

Närvarande: Torbjörn Levin, Lars-Erik Tholarp, Mauritz Brorsson, Per-Olof Nannesson, 

Linda Persson, Anna-Brita Olsson. 

§ 1 Ordförande Torbjörn Levin hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 

§ 2 Val av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande. Torbjörn Levin 

b. Sekreterare. Anna-Brita Olsson 

c. Två protokolljusterare: Linda Persson och Per-Olof Nannesson 

d. Pressreferent: Nej 

§ 3 Mötet godkände föredragningslistan. 

§ 4 Fastställande av röstlängd om det blir aktuellt. 

§ 5 Mötet godkände kallelsen till årsmötet, som hade skickats ut via mejl till styrelsen och 

samtliga medlemmar. 

§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Torbjörn och godkändes. Den ekonomiska 

berättelsen lästes upp av Per-Olof och godkändes. 

§ 7 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. 

§ 8 Balansräkningen redovisades av Per-Olof och resultatet för 2019 blev ett underskott på 

26207:-, mycket p g a fiberindragning. 

§ 9 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 

§ 10 Ersättning för styrelseledamöter och revisorer utbetalas enlig följande: 

Kassör 600 kr, Ordförande 0 kr, sekreterare 0 kr, Revisorer 200 kr, Mötesarvode 0 kr, 

Bilersättning 18:50/mil. 

§ 11 Torbjörn Levin omvaldes till ordförande. 

§ 12 Mötet omvalde sittande styrelse. 

§ 13 Val av övriga förtroendevalda, fastighetsansvarig och pressreferent beslutas vid 

konstituerande styrelsemötet. 

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

firma. 

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

till ersättare Inger Larsson och Bengt Slättsjö. 

§ 16 Mötet omvalde Tommy Larsson till valberedningen. Ytterligare en person utses. Linda 

har ett namnförslag. 

§ 17 Mötet beslutade att utse Torbjörn Levin och Linda Persson till ombud till 

Bygdegårdsdistriktets stämma i Heberg den 23/4 2020. 

§ 18 Medlemsavgiften är oförändrad, 25 kr/person. 

§ 19 Budgetförslag 2020 fastställdes. 

§ 20 Uppdaterade stadgar godkändes och ska antas vid nästa ordinarie eller vid ett extra 

årsmöte. 



§ 21 Information: tidningen Bygdegården, Hemsidan har en besöksfrekvens av 539 

besökare.  

§ 22 Övriga frågor: Lars-Erik tog upp frågan om hur vi löser frågan kring lättare 

trekammarbrunslock, då detta ligger på körytan till bygdegården. Förslag på lösning 

tas fram. 

§ 23 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Protokollförare: Anna-Brita Olsson 

 

 

 

Justerare:               Linda Persson                               Per-Olof Nannesson 


