Protokoll från årsstämma Per Capsulam i Västerbackens Bygdegårdsförening
Följande beslut bekräftas av årsstämman:
§ 1. Val av mötesfunktionärer
a.) Katarina Jakobsson ansvarar för protokollet från årsstämman.
b.) Att jämte ordföranden kontrollera årsstämmans protokoll väljs Olle Eriksson och Bernt
Johansson
§ 2. Fastställande av röstlängd
De medlemmar som finns i föreningens medlemsregister 2021-12-31 är röstberättigade.
§ 3. Godkännande av kallelse
Kallade/Informerade: Medlemmar som fanns i föreningens medlemsregister 2022-01-01.
Kallelsen distribuerades senast 2022-02-14. Kallelse har alltså skett i stadgeenlig ordning.
§ 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2021
Årsberättelse finns som bilaga till detta protokoll. Rapporten godkändes.
Resultaträkning och balansräkning finns som bilaga till detta protokoll. Rapporterna fastställdes.
§ 5. Revisorernas berättelse
Revisionsrapport finns som bilaga till detta protokoll. Rapporten godkändes.
§ 6. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutar att årets vinst på 86 833 kronor överförs till eget kapital för år 2022.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
§ 8. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer för kommande år
Stämman beslutar, likt tidigare att inga arvoden skall utgå för 2022.
§ 9. Val av ordförande i föreningen för kommande verksamhetsår
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsemedlem och ordförande för
en tid av ett år omvälja John-Erik Eriksson.
§ 10. Val av övriga styrelseledamöter
Maria Fagerberg omvaldes för en period av 2 år och kvarstår som vice ordförande för 1 år. Sven-Olov
Olsson omvaldes som styrelseledamot och kassör för en 2-årsperiod. Katarina Jakobsson omvaldes
som styrelseledamot och sekreterare för en 2-årsperiod. Ulrika Ström nyvaldes som styrelseledamot
för en 2-års period. Eva Ärlestedt och Aron Andersson valdes vid förra årsmötet för en period av 2 år
och har ett år kvar på sina mandat.
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§ 11. Anläggnings- och aktivitetsansvariga
Förteckningen nedan visar de anläggnings- och aktivitetsansvariga som valberedningen tillfrågat.
Årsstämman bekräftar dessa förslag.

Aktivitets/anläggningsansvariga
Bokningsansvarig Bygdegården

Lars-Göran Larsson i samarbete med Katarina Jakobsson

Tillsyn av Bygdegården

Lars-Göran Larsson i samarbete med Per-Anders Jakobsson

Tillsyn av Larslarstjärnen

Lars-Göran Larsson

Tillsyn av Skeppsta-badet

Sven-Inge Delin och Ulf Connysson
Ulf & Ulla Eriksson (sammankallande)

Stugfogdar Öjungsstugan
Leif Ström
Torbjörn Rosén (sammankallande)
Byggnadskommitté
Sven Modig, Anders Norell , Fredrik Brolin, Lars Modig
Tomas Olsson (sammankallande)
Ansvar för båthamnen
Aron Andersson, Lars-Erik (Trisse) Eriksson
Midsommarfirande Norränge

Henrik Österdahl

Isbanan i Norränge

Henrik Österdahl

Musikcafé

John-Erik Eriksson

Julmarknaden

Anna-Karin Nilsson, Helena Modig

Skidtävling

Olle Eriksson

Barnaktiviteter

Eva Ärlestedt, Johanna Tranevall

Barnfisketävling

Anders Nordlund, P-O Carlsson
Birgitta Nilsson, Eva Olsson, Christina Rosen

Resurspool övriga aktiviteter
Karin Eriksson, Åsa Brolin, Kerstin Flodberg
Spjötvandring

Lars Modig, Helen Simas Furuström, Pär Eriksson

Gökotta

Lars Modig och Lars Göran Larsson

Kampbacken

Olle Eriksson, Lars Modig

Skidspår/Motionsspår

Lars-Göran Larsson, Olle Eriksson, Henrik Österdahl

Web-master/Facebook

Maria Fagerberg

§ 12. Val av revisorer samt suppleanter
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till revisorer för ett år omvälja BrittMarie Eriksson och Lars Olsson. Till ersättare för ett år omväljs Ingela Hedblom och Ulrika Bergman.
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§ 13. Val av valberedning
Pär Eriksson (sammankallande) omvaldes av stämman för en period av 3 år. Anna-Karin NIlsson
valdes vid förra årsstämman på 3 år och kvarstår för en period av ytterligare 2 år. Henrik Österdahl
valdes vid förra årsstämman på 2 år och kvarstår för en period av ytterligare 1 år.
§ 14. Val av 3 ombud till Arbrå Undersvik Vindkraftfond
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att John-Erik Eriksson utses till
representant i Vindkraftfondens styrelse för år 2022. Aron Andersson väljs till representant i
Vindkraftfondens handläggargrupp för år 2022. Per-Anders Jakobsson väljs som ombud vid
Vindkraftfondens årsmöte mars 2022 och till ersättare i fondens styrelse för år 2022.
§ 15. Val av ombud till bygdegårdsdistriktets stämma 2022
Stämman beslutar att styrelsen själva får utse ombud.
§ 16.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022

Den nyvalda styrelsen rekommenderas att ta fram en verksamhetsplan för 2022 och att senare
presentera den på föreningens hemsida.
§ 17.

Beslut om:

-Regler och belopp för 2023 års årsavgift
Stämman beslutar att oförändrade medlemsavgifter ska gälla för 2023, d.v.s. att enskilda
medlemmar betalar 150 kronor och familjer 200 kronor.
- Lokalhyra
Stämman beslutar att de lokalhyror som fastställdes vid årsstämman 2021 ska gälla även för 2022.
Prislistan finns tillgänglig på föreningens hemsida.

§ 18. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen
senast den 28/2 som angivits i kallelse till föreningsstämman.
Inga framställningar eller förslag från styrelsen eller från medlemmar har inkommit när detta
protokoll fastställs 2022-02-28.

§ 19. Årsstämman avslutas
Västerbacken 2022-02-28

……………………………………………….

………………………………

Katarina Jakobsson

John-Erik Eriksson

sekreterare

ordförande

………………………......………

…………………………………………

Olle Eriksson

Bernt Johansson

Protokollskontrollanter
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