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Protokoll fört vid Ulvsättra
Bygdegårdsförenings årsmöte
den 21 februari 2017 i Ulvsättra
bygdegård

§ 1 Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Sten Planebo som hälsade de närvarande välkomna och vände sig då
särskilt till Annika Rostock från 4H-gården. Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes Stig Lönn
b) Till mötessekreterare valdes Göran Jergefalk
c) Till justeringsmän valdes Lars Strange och Birgitta Eriksson
§ 3 Fastställande av röstlängd
Den påtecknade närvarolistan, som upptog 15 namn, fastställdes som röstlängd. (bilaga 1)
§ 4 Godkännande av kallelse
Årsmötet fann att kallelsen hade utskickats enligt stadgarna.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2016
Föreningens ordförande Sten Planebo redovisade verksamhetsberättelsen rubrikvis och
lämnade därefter ordet fritt för synpunkter.
Föreningens vice ordförande Lars Strange redovisade och kommenterade vissa delar av den
ekonomiska berättelsen.
Beslut: Båda dokumenten godkändes och lades till handlingarna. (bilaga 2 och 3).
§ 6 Revisorernas berättelse
Föreningens vice ordförande Lars Strange föredrog revisorernas berättelse vari de tillstyrkte
att årsmötet måtte bevilja föreningens styrelse full ansvarsfrihet för det gångna årets
förvaltning.
Beslutades lägga berättelsen till handlingarna. (bilaga 4)
§ 7 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
Föreningens vice ordförande Lars Strange kommenterade de olika posterna i den mån de
avvikit i något avseende jämfört med föregående år och vilka orsaker som låg bakom det.
Strange lämnade även en kassarapport.
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.
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§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 9 Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Föreningens ordförande Sten Planebo föreslog att överskottet för 2016 på 103 122,39 förs
över i ny räkning.
Beslutades enligt förslaget.
§ 10 Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Beslutades att inga arvoden ska utgå. Endast reseersättningar, enligt skattefritt belopp, för
närvarande 18,50 kr/mil plus traktamente ska utges.
§ 11 Fastställande av antal styrelseledamöter jämte suppleanter
Enligt föreningens stadgar ska föreningens styrelse bestå av lägst 5 ordinarie ledamöter.
Under 2016 var antalet 9. Det har därför sedan flera år inte funnits behov av suppleanter.
4H-gården har en adjungerad plats i styrelsen.
Årsmötet beslutade att inte förändra nuvarande förhållande eftersom det följer stadgarna.
§ 12 Val av ordförande
Beslutades att för verksamhetsåret 2017 välja Sten Planebo.
§ 13 Val av övriga ledamöter i styrelsen
Beslutades att välja följande ledamöter:
Lars Strange 2 år (omval)
Göran Jergefalk på 2 år (omval)
Göran Foldéus på 2 år (omval)
Mikael Östling på 2 år (omval)
§ 14 Rätt att teckna föreningens firma
Beslutades att föreningens ordförande och kassör, var för sig, ska teckna föreningens firma.
§ 15 Val av revisorer jämte suppleanter
Beslutades att som ordinarie revisorer omvälja Yngve Henriks och Leif Bengtsberg för en
mandattid på 1 år och att välja Kristina Ljung som ny ersättare för en mandattid på 1 år.
§ 16 Val av ombud till årets distriktsstämma
Beslutades att välja Doris Vesterlund och Lars Strange.
§ 17 Verksamhetsplan för 2017
Sten Planebo redogjorde för planens olika aktiviteter.
Beslutades att fastställa verksamhetsplanen. (bilaga 5).
§ 18 Avgifter och stadgar
Lars Strange informerade om att föreningen i dagsläget har cirka 85 medlemmar men att fler
behövs. Medlemsavgiften är sedan tidigare 100 kr och för företag 300 kr. Styrelsen har ändrat
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reglerna för att kunna få reducerad avgift vid hyra av någon av våra lokaler, innebärande att
hyresgästen måste vara medlem i minst 1 år innan förmånen kan utnyttjas.
§ 19 Budget för 2017
Föreningens styrelseledamot Lars Strange redogjorde för styrelsens förslag till budget för
2017. Beträffande det goda utfallet för uthyrningarna 2016 så vet vi ännu inte om det rör sig
om en tillfällig ökning av uthyrningarna eller om det är ett trendbrott. Därför vill styrelsen
vara lite försiktig i budgeten för 2017. Lokalkostnaderna beräknas öka med cirka 20 000 kr
och för marknadsföring avsättes 65 000 kronor, en ökning med cirka 22 000 kr. För övriga
poster görs inga större förändringar jämfört med 2016.
Beslutades godkänna budgeten för 2017. (bilaga 6).
§ 20 Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmarna
På fråga från mötesordföranden framgick att det inte hade inkommit några förslag eller
yrkanden från medlemmarna.
Beslutades därför att lämna denna punkt på dagordningen.
§ 21 Val av valberedning inför årsmötet 2018
Beslutades att som ordinarie valberedare omvälja Stig Eriksson och som ersättare för honom
välja Gunnel Sparrings. Mandattid för båda är 1 år.
§ 22 Vid årsmötet väckta frågor.
Inga frågor väcktes varför beslutades att denna punkt på dagordningen lämnades.
§ 23 Information från styrelsen.
Föreningens ordförande Sten Planebo uttryckte tillfredsställelse med att vi i fortsättningen kan
stärka och utveckla samarbetet med 4H-gården, särskilt beträffande gemensamma arrangemang såsom Bygdegårdarnas dag.
§ 24 Frågestund
Lars Strange informerade om att det vid föreningens arrangemang såsom logdanserna och
caféerna ska bli möjligt för besökarna att kunna betala med hjälp av betalningssystemet
Swish. Anslag om hur det ska gå till kommer att sättas upp i Logen och i bygdegården.
Kostnaden per år för föreningen blir 500 kr. plus 2 kr för varje transaktion.
Lars informerade om att föreningen i dagarna skickar ut ett informationsmaterial till cirka 75
företag i Kallhäll om våra lokaler. Syfte är att få dem att utnyttja lokalerna för de olika
ändamål som kan passa dem. En annan målgrupp som vi kommer att skicka materialet till är
föreningarna i kommunen.
§ 25 Avslutning
Mötets ordföranden konstaterade att dagordningspunkterna nu hade behandlats. Innan mötet
avslutades överlämnade Sten Planebo ett presentkort för blommor till ordförande som tackade
för gåvan och för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.
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Kallhäll dag som ovan

Stig Lönn

Göran Jergefalk

Lars Strange

Birgitta Eriksson
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