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§ 1 Ordförande Hans Eriksson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 11 medlemmar var

närvarande

§ 2 Till stämordförande valdes sittande ordförande, lngela Engman Sköld valdes till protokollförare och

Stina Granath och Bengt LÖfgren valdes till justerare.

§ 3 Föred ragningslistan fastställdes.

§ 4 Röstlängden fastställdes

§ 5 Dagordningen godkändes

§ 6 Ordföranden läste verksamhetsberättelsen, se bilaga. Kassören Eva-Lott redogjorde för föreninges

ekonomi, vilken bifogas protokollet.

§ 7 Revisorerna återgav sin berättelse som lades till handlingarna.

§ 8 Balansräkningen godkändes och åretsöverskott läggs till kommande års budget.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fÖr det gångna räkenskapsåret.

§ l-0 Nuvarande ersättning till styrelsen med 500 kr till ordförande, sekreterare och kassör samt gratis

hyra av bygdegården till övriga ledamöter bibehålls.

§ 11 Det fastställdes att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och fem ersättare och

deras mandatperiod ska vara två år.

§ 12 Sittande ordförande Hans Eriksson omvaldes till ytterligare ett års mandattid.

§ 13 Övriga styrelseledamöter.

Sekreterare lngela Engman Sköld omval 2 år

Kassör Monica HörnstrÖm nYval 2 år

Ledamot Jan Sandström 1 år kvar

Ledamot Stina Granath 1- år kvar

Suppleant David Sköld omval 2 år

Suppleant Veronica Åhman 1 år kvar

Suppleant Linda Sandström 1.år kvar

Suppleant Gun Löfgren L år kvar



Suppleant Birgitta Brändström omval 2 år

§ 14 Val av festkommittder:

Valborg - Hans Eriksson, Eva-Lott Johannesson m.fl

Midsommar- styrelsen

Surströmming- Hans Eriksson, Monica Hörnström, David Sköld m,fl

Bygdegårdshelg - Kerstin Lindahl, Sven-Erik Lindahl, Birgitta Brändström, Sten-Olov

Brändström

Julfest - lngela Engman Sköld och David Sköld

§ 15 Det fastställdes att Hans Eriksson och Monica Hörnström ska ha rätt att teckna föreningens firma.

§ 1-6 Till revisorer samt revisorssuppleant valdes följande

Revisor Bengt Löfgren 1 år

Revisor Mats Bergström 1år

Suppleant Sven-Erik Lindahl 1 år

§ 1-7 lngen valdes till ombud för föreningen på årets distrikstämma

§ 18 Verksamhetsplan för 2OL6

a) Bygdegårdsdagen

b) Ombyggnad och underhåll. Skrapa och måla om utvändiga räcken. Vårstäda inomhus

och utomhus. Bygga om lilla salen med bättre ljudakustik mm. Köpa in 2 nya bord.

c) Hålla våra traditionella möten med Valborg, Midsommar, Surströmming,

Bygdegårdsdag, Julfest samt ev. Auktionsdag mm

d) Att försöka öka antalet externa uthyrningar.

§ 19 Avgifter och stadgar.

a) Ändring av medlemsavgiften för 2Ot6 - 100 sek/person och 250 sek/familj.

b) Kostnad för uthyrning bibehålls - 500 sek för hela, 250 sek för lilla salen. För

medlemmar - 400 resp. 200 sek. För kurser 100 sek.

c) lngen stadgerevision genomförs.

§ 20lnformation

a) Prenumeration på tidningen Bygdegården fortsätts gå till Hans Eriksson och Eva-lott

Johannesson.

b) lnga nya grepp om information på hemsidor framkom under mötet.

c) lngen övrig information.

§ 21 Motioner eller förslag.

lnga inkomna,



§ 22 lnga frågor väcktes.

§ 23 Mötet avslutades.
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