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Protokoll fört vid årsstämma måndagen den 14 mars 2022
i Siggaruds bygdegård  kl 18.00 - 20.00

Trettiotalet medlemmar deltager i mötet.

§   1 Årsstämman öppnas
Ordförande Anna Pettersson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§   2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jörgen Carlsson väljs till ordförande och Jan Bengtsson till sekreterare för mötet.

§   3 Val av två protokollsjusterare
Gertrud Alexandersson och Wiweka Bengtsson utses till att justera stämmoprotokollet.

§   4 Fatställande av dagordningen
Stämman fastställer den föreslagna dagordningen. (bilaga 1)

§   5 Fastställande av röstlängd
Då alla mötesdeltagare är medlemmar i föreningen är samtliga närvarande röstberättigade.

§   6 Godkännande av kallelsen
Stämman godkänner att årsstämman har blivit utlyst enligt stadgarna.

§   7 Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året 2021
Verksamhetsberättelsen, som föreligger i tryckt form, föredras och beslutas godkänd.
(bilaga 2)

§   8 Ekonomisk berättelse för 2021
Kassören Barbro Into går igenom den ekonomiska berättelsen för 2021 och stämman
beslutar att godkänna denna.  (bilaga 3)

§   9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse redovisas och stämman beslutar att godkänna denna. (bilaga 4)

§  10 Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
Balansräkning för 2021 presenteras och fastställs. Årets resultat,18 931 kr,
beslutas bli inlagd i föreningens löpande räkning.

§  11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beslutar stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§  12 Val av ordförande
Stämman väljer, på valberedningens förslag, Kalle Fransson till ordförande på ett år.
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§  13 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

Två ledamöter, 2 år
Stämman omväljer Mona Gustavsson och Johan Sanfridsson.
Barbro Into och Aarre Into är valda till årsmötet 2023.

Fyra   ersättare, 2 år
Stämman omväljer Linus Gullberg, Kerttu Pyrstöjärvi,Rikard Johansson samt Kenny
Önnefors.
Linda Tinglöf och Eva Krijger är valda till årsmötet 2023.

§  14 Val av revisorer och ersättare
Stämman omväljer Emil Nordlander och Peter Nordin som revisorer på ett år.
Håkan Jansson och Patrik Lindström omväljs som ersättare på vardera ett år.

§  15 Val av ombud och ersättare till BGD-distriktsstämma
Barbro Into väljs som ombud och Mona Gustavsson som ersättare till stämman.

§  16 Val av valberedning
Till valberednin på ett år väljs Jörgen Carlsson. Malin Jansson och Jan Bengtsson.
Jörgen väljs till sammankallande.

§  17 Medlemsavgift för 2022
Stämman beslutar om en oförändrad medlemsavgift på 200 kr per medlem.

§  18 Avtackning
Mötesordförande Jörgen Carlsson tackar de avgående styrelsemedlemmarna Anna
och Mats Pettersson för deras hängivna arbete.

§  19 Avslutning
Mötesordförande tackar de närvarande och avslutar årsstämman.
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Mötesordförande Jörgen Carlsson Mötessekreterare Jan Bengtsson

.......................................................... .......................................................
Justerare Gertrude Alexandersson Wiweka Bengtsson


