Ängersjö bygdegårdsförening
Årsmötesprotokoll avseende 2018
20 februari 2019

§ 1 Ordförande Stefan Granath förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 22
medlemmar var närvarande.

§ 2 Till stämordförande valdes sittande ordförande, Ingela Engman Sköld valdes till
protokollförare och Kerstin Lindahl samt Gudrun Edblad valdes till justerare.

§3
§4
§5
§6

Föredragningslistan fastställdes.
Röstlängden fastställdes, föreningen har i nuläget 103 medlemmar.
Dagordningen godkändes.
Ordföranden läste verksamhetsberättelsen, se bilaga. Kassören redogjorde för
föreningens ekonomi, vars redovisning också bifogas protokollet.

§ 7 Revisorerna återgav sin berättelse, revisionsberättelse bifogas.
§ 8 Balansräkningen godkändes och årets överskott på 34 066 kr läggs till kommande års
budget.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 10 Nuvarande ersättning till styrelsen med 500 kr till ordförande, sekreterare och kassör
bibehålls.

§ 11 Det fastställdes att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och fem
ersättare och deras mandatperiod ska vara två år. Ordförande väljs på ett år.

§ 12 Stefan Granath valdes till ny ordförande ett års mandattid.
§ 13 Övriga styrelsemedlemmar:
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Ingela Engman Sköld
Monica Hörnström
Jan Sandström
Stina Granath
David Sköld
Veronica Åhman
Linda Sandström
Evalott Johannesson
Birgitta Brändström

ett år kvar
omval två år
ett år kvar
omval två år
ett år kvar
omval två år
omval två år
omval två år
ett år kvar

§ 14 Val av festkommittéer: se punkt 18
§ 15 Det fastställdes att ordförande och kassör ska ha rätt att teckna föreningens firma.
§ 16 Till revisorer samt revisorsuppleant valdes följande:
Revisor
Revisor
Suppleant

Bengt Löfgren
Mats Bergström
Sven-Erik Lindahl

Ett år
Ett år
Ett år

§ 17 Eventuellt kommer Hasse Eriksson med sällskap att som ombud för föreningen åka
på årets distriktsstämma.

§ 18 Verksamhetspian för 2019 bifogas som separat bilaga.
a) Löpande underhåll och ombyggnationer.
b) Föreningen utser varje år frivilliga medlemmar till festkommittéer för årliga
fester: Valborg, höstfest, julfest och Bygdegårdens dag med julmarknad. Byn firar
också gemensam midsommar som anordnas av styrelsen.
c) Övrig verksamhet.

§ 19 Avgifter och stadgar.
a) Medlemsavgiften för 2018— 100 kr/person och 250 kr/familj.
b) Kostnad för uthyrning höjs från och med årsmötet— 700 sek för hela, 350 för lilla.
För medlemmar 500 respektive 250. För kurser 150 sek. För övernattning i
Bygdegården tas en extra avgift om 500 kr.
—

c) Ingen stadgerevision genomförs.

§ 20 Information
a) Prenumerationen på tidningen Bygdegården går numera till Stefan och Monica.
b) Det är välkommet om någon finner intresse av att regelbundet uppdatera
hemsidan aktualiteter. 1 dagsläget finns kontaktuppgifter och annan information
där.
c) Umeå kommun har i augusti 2018 antagit ett program för hållbar
landsbygdsutveckling. De bjuder nu in till informationsträffar för att få input och
ha en dialog med boenden på Umeås landsbygd. Det finns stödmöjligheter för
föreningar bland annat. Exempel på möjliga projekt kan vara förstudier, event,
stigar, skyltning, grillstugor med mera. Det finns även möjlighet att ansöka och
upprätta en utvecklingsplan/byaplan. Den 21 februari är det möte i Sörmjöle, det
är dock osäkert om någon har möjlighet att åka dit.

§ 21 Inga inkomna motioner eller förslag från medlemmar.
§ 22 Sten-Olov Brändström och Gudrun Edblad omvaldes till valberedning på ett år.
§ 23 Vid stämman väckta frågor.
a) Birgitta och Sten-Olov Brändströrn omvaldes till vaktmästare på ett år.
b) Det beslutades om att köpa in en nyckelgömma för nyckeln till övervåningen för
tillgänglighet.

§ 24 Mötet avslutades.

•
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Stefan Granath, ordförande

Ingela Engman Sköld, sekreterare
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Kerstin Lindahl, justerare
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Gudrun Edblad, justerare

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1
Ängersjö bygdegårdsförening lämnar här sin redogörelse för verksamheten 2018
Styrelsen har bestått av:
Stefan Granath
Monica Hömströrn
Ingela Engman Sköld
Stina Granath
Jan Sandström

ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
vice ordförande

Suppleanter: Linda Sandström, Birgitta Brändström, Veronica Åhman och EvaLott Johannesson
Medlemsantalet är nu 103 personer.
Vi har haft 14 betalda uthyrningar, Föreningsmöten 5st och 9st privata
uthyrningar. Egna möten 2st sammankomster
På egen verksamhet har vi dragit in 23 038 Sek
Verksamheten under året har varit: Valborg, surströmming, sommar quiz,
bygdegårdshelg som var väldigt lyckad igen och vi avslutade med jul mys. Målat
räcket vid ingång.

Under året har vi haft de sedvanliga bygdegårdsfesterna och bygdegårdsdagen.
Festerna, bygdegårdsdagen och julfesten har gett ett bra tillskott till kassan. Tack
alla ni som ställer upp och hjälper till med fester, bakning, städning och tack för
alla fina lotterivinster!
Vi har investerat i hushållsartiklar och målarfärg

Från styrelsen framför vi ett varmt tack till alla våra medlemmar.
Stefan Granath, Monica Hörnström, Ingela Engman-Sköld, Jan Sandström och
Stina Löfgren

Ängersjö Bygdegårdsförening
Bokslut 2018
INGÅENDE KASSA

kronor
93 889,48

UTGÅENDE KASSA

127 955.45

VINST

34 065.97

Inkomster
Medlemsavgifter
Uthyrning
Egen verksamhet
Bidrag
Umeå energi
Övrigt

Summering

6 150
10 200
23 038
16592
6 776
1 769
64 525

64 525,00
-30 459,00
34 066,00

Utgifter
Medlemsavg
Uthyrning
Egen verks.
Underhåll
El
Tel
Försäkring
Renhållning
Övrigt

500
574
4 119
18 508
0
0
3 508
3 250
30 459,00

Ängersj ö Bygdegårdsförening Org.nr. 894002-1341 Umeå Kommun
Västerbottens län

REVISIONSBERÄTTELSE
avseende
verksamhetsåret: 2018

Undertecknade, av föreningen utsedda revisorer, har tagit del av
räkenskapema, samt gått igenom protokoll och andra handlingar
som lämnar upplysning om föreningens ekonomi.
Räkenskapema är förda med ordning och reda.
Under revisionen har ingen anledning till anmärkning framkommit.
Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningen för 31/12-2018
fastställs.
Vi tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018
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Resultat före avskriving
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Ängersjö bygdegårdsförening
Verksamhetspian 2019
Beslutad på årsmöte den 20 februari

Löpande underhåll och ombyggnationer
Föreningen planerar löpande för underhåll, inköp och eventuella ombyggnationer. Inför 2019
ligger installation av värmepump närmast i tiden. När väderlek tillåter ska snörasskydd
monteras på taket och galler ska placeras på skorstenen för att förhindra kaj invasion i köket.
Efter att söderväggen renoverades 2015 ska nu fasaden mot vägen renoveras, planering inför
inköp av material inleds detta år.
1 köket fryser vattenledningen i det inre skåpet under diskbänken, vintertid måste alltid
skåpdörren stå öppen och vatten rinna i kranen. Det vore bra om man kunde isolera eller dra
en värmeledning i röret. Hasse och Morgan har bildat en arbetsgrupp för undersöka olika
lösningar.
Fyra bord bör köpas in. Kostnaden är 1 995kr per bord. Några nya stolar borde också köpas in.
Vidare ska styrelsen undersöka möjligheterna för kostnadseffektiva akustikskivor till taken.
Det har beslutats om att investera i en nyckelgömma med kodlås för nyckeln som går till
dörren till övervåningen. 1 det fall byns bredbandsanläggning behöver akut underhåll måste
hantverkare få omedelbar åtkomst till lokalen. Den placeras i anslutning till dörren under
skärmtaket på norrväggen.
Festkommittéer
Föreningens valberedning utser varje år frivilliga medlemmar till festkommittéer för årliga
fester: Valborg, höstfest, julfest och Bygdegårdens dag med julmarknad. Festerna hålls för att
liva upp byns gemenskap och för att samla in pengar till föreningen. Överskott från
försäljning av mat och dryck går till föreningens kassa liksom intäkter från lotterier som
anordnas varje gång, med hjälp av medlemmarnas medhavda vinster. Intäkterna från den egna
verksamheten gav 23 038kr under 2018. Byn firar också gemensam midsommar som
arrangeras av styrelsen, styrelsen bjuder på kaffe och saft och alla deltagare tar med eget fika.
2019 ser kommittéerna ut som nedan:
Valborgsmässofirande Veronika, Andreas, Jocke och Annika.
Höstfest förra årets surströmming!kräftskiva ersätts i år med paltfest och anordnas av
Kerstin, Sven-Erik, Birgitta, Sten-Olov, Gudrun och Mats.
Bygdegårdens dag med julmarknad Kerstin, Sven-Erik, Birgitta, Sten-Olov, Gudrun och
Mats.
Julfest Isabel, Magnus, Rebecka och Johan
—

—

-

—

Det står alla medlemmar fritt att i bygdegårdens regi anordna gemensamma sammankomster
såsom pubaftnar med quiz, vinprovning, paltfest eller annat. Under 2018 bjöd till exempel
Isabel, Rebecka och Tom in till en uppskattad sommarquiz.

Övrig verksamhet
Birgitta och Sten-Olov Brändström omvaldes till vaktmästare för 2019. De har ett
övergripande ansvar för att städning utförs av de som varit där och att ta emot bokningar och
bereda inför uthyrning. De ser även till att vintertid skotta av bron och sommartid klippa gräs
och vattna blomkrukor. Andra sysslor förekommer också. De ersätts med 1 500kr.

Veronika Åhman hyr köket i sin nya verksamhet som grönsaksodlare och en
överenskommelse om 100kr i hyra per tiliflifle har träffats.
Föreningen gör inga satsningar på att marknadsföra bygdegården som en bra lokal att hyra för
olika tillställningar. Trots det hyrdes lokalen ut vid 14 tillfällen 2018, fem föreningsmöten och
nio privata tillställningar. Lokalen har uppskattats av de som varit här och de positiva
omdömena sprids förhoppningsvis från mun till mun. Föreningens ambition är att öka antalet
uthyrningar men har i dagsläget ingen plan för att nå det målet.
Information om bygdegården, uthyrning av den, kontaktuppgifter till nyckelpersoner och
allmän information om Ängersjö finns på byns hemsida: www.angersjose
Sidan uppdateras inte kontinuerligt med aktualiteter eller events utan fungerar som en
information- och kontaktsida för byn och dess föreningar. Föreningens sekreterare Ingela
administrerar för närvarande hemsidan. Kostnaden för hemsidan belastar Angersjö byanät
ekonomisk förening.

