
 
 
 
 
Protokoll fört vid Ulvsättra Bygdegårdsförenings årsmöte den  
30 mars 2022 i Ulvsättra bygdegård 
 
 
1.Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande Sten Planebo hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
2. Val av mötesfunktionärer: 
a) Till mötesordförande valdes: Roger Trotzig 
b)	Till	mötets	sekreterare	valdes:	Almir	Dzubur	
c)	Till	mötets	protokolljusterare	valdes:	Lars	Strange	och	Stig	Eriksson		
d)	Till	mötets	rösträknare	valdes:	Lars	Strange	och	Stig	Eriksson	
	
3.	Fastställande	av	föredragningslista	
Årsmötet	fastställde	föredragningslista		
	
4.	Fastställande	av	föredragningslista	
Den påtecknade närvarolistan, som upptog 9 namn, fastställdes som röstlängd /bilaga nr.1/ 
	
5.	Godkännande	av	kallelse	
Årsmötet	fann	att	kallelsen	har	utskickats	enligt	stadgarna.	
	
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det 
gångna verksamhetsåret 
Föreningens ordförande Sten Planebo redovisade verksamhetsberättelsen och lämnade 
därefter ordet fritt för synpunkter. 
Föreningens kassör Doris Vesterlund redovisade och kommenterade vissa delar av den 
ekonomiska berättelsen.  
Beslutades att båda dokumenten godkändes och lades till handlingarna /bilaga nr.2 och nr.3./ 
 
7. Revisorernas berättelse 
Doris Vesterlund föredrog revisorernas berättelse och beviljar föreningens styrelse full 
ansvarsfrihet för det gångna året. 
Beslutades att lägga berättelsen till handlingarna. /bilaga nr 4./ 
 
8.Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
årets resultat  
Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt dispositionen av årets 
resultat. 
 
 



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Årsmöte beslutade i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
10.	Fråga	om	ersättning	till	styrelseledamöter	och	revisorer	
Beslutades att inga arvoden skall utgå. Endast reseersättningar, enligt skattefritt belopp, för 
närvarande 18.50 kr/mil plus traktamentet ska utbetalas. 
 
11. Fastställande av antal styrelseledamöter - jämte ev. ersättare - samt 
mandatperiod för dessa 
Årsmöte beslutade samma som föra året.  
 
12.Val av ordförande  
Beslutades att för verksamhetsåret 2022 välja Sten Planebo. 
 
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
Beslutades att välja följande ledamöter: 
Doris Vesterlund 2 år (omval)  
Bernt Nordin 2 år (omval) 
Elisabet Bränneland 2 år (nyval) 
 
(Följande ledamöter har 1 år kvar: Lars Strange, Almir Dzubur, Mikael Östling)  
 
14.Val av revisorer jämte suppleanter 
Beslutades att som ordinarie revisorer Britt-Lis Wallin på 1 år omval, och Roger Trotzig som 
revisorssuppleant på 1 år nyval.   
 
15.Verksamhetsplan för 2022 
Sten Planebo redogjorde för planens olika aktiviter 
Beslutades att fastställa verksamhetsplanen. / bilaga nr.5/ 
 
16. Medlemsavgifter för 2022 
Beslutades att lämna medlemsavgiften oförändrad. (100 kr för privatperson och 300 kr för 
företag.    
 
17. Budget för 2022 
Föreningens kassör Doris Vesterlund redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2022. 
Beslutades godkänna budgeten för 2022 /bilaga nr.6/ 
 
18. Framställning och förslag från  
a)från styrelsen  
*Starta med ny generation av dans, förslag från Elisabet Bränneland, Rock ´n roll dans. 
*Kurs i dans som förslag av Lars Strange.  
b) från medlemmar, som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet  
Inga förslag från medlemmar.   
 
19.Val av valberedning inför årsmöte 2023 
Beslutades att som ordinarie valberedare välja Göran Jergefalk och som ersättare för honom 
Stig Eriksson, båda är sammankallade och har mandattid på 1 år. 
 
 



20. Vid årsmöte väckta frågor: 
Tips och idéer under mötet, styrelsen föreslog att prata vidare om dessa förslag vid framtida 
styrelsemöten.  
 
21. Information från styrelsen 
Kommunens ”fördjupning”. gällande tomma lokaler samt trädgårdsskötsel.  
 
22. Årsmöte avslutas  
Ordförande tackade alla deltagare.    
 
 
 
Järfälla 20220408 
 
 
Sten Planebo    Almir Dzubur 
 
 
Lars Strange     Stig Eriksson 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


