
Årsmötesprotokoll Vassunda bygdegårdsförening 
 

Tisdagen 2017-03-21 

Närvarande: 

 

 

1. Val av ordförande att leda dagens förhandling 

Lars Köling valdes att leda förhandlingen. 

2. Godkännande av dagordning samt fastställande av röstlängd 

Dagordningen godkändes och röstlängden fastställdes. 

3. Anmälan av styrelsen val av protokollförare 

Till protokollförare på mötet valdes Staffan Ljung. 

4. Val av två personer jämte ordförande justera dagens protokoll 

Till justeringspersoner valdes Anne Loberg och Göran Svensson 

5. Fråga om stämman är utlyst i behörig ordning 

Kallelse till årsmötet har skett på det sätt och tid som föreskrivs enligt stadgarna. 

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 

Ekonomisk översikt har skickats till revisorerna. Underlaget har diskuterats av 

styrelsen under ordinarie styrelsemötet som föregick årsmötet. Budgetförslaget enligt 

underlaget från styrelsen godkändes och lades till handlingarna. 

Verksamhetsberättelsen ingick i kallelsen. 

7. Revisorernas berättelse 

Revsionsberättelsen för 2016 lästes upp, se bilaga… Stämman godkände 

revisionsberättelsen och beslutade lägga den till handlingarna. 

8. Frågan om fastställande av balansräkning 

Balansräkningen diskuterades, godkändes och fastställdes av stämman. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016. 

10. Beslut med anledning om föreningens vinst eller förlust enligt fastställda 

balansräkningen 

Årets resultat blev en förlust med 28 919 kr. Allt underskott orsakas av att föreningen 

utfört reparations- och förbättringsåtgärder på lägenheten. Frågan med anledning av 

förlusten hänskjuts till styrelse. 

11. Redovisning av budget och verksamhetsplan 

Mikael Bengtsson föreslår att ekonomiska redovisningen för bygdegårdsföreningen 

ska skickas med kallelsen till årsmötet. Stämman finner förslaget bra och 

redovisningen ska skickas med kallelsen i framtiden. 

12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 



Stämman beslutar att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter eller revisorer. 

Styrelse ledamöterna har var och en möjlighet att nyttja lokalerna en gång per år utan 

att betala hyra. 

13. Val av ordförande i föreningen 

Charlotte Ullberg väljs till ordförande i 1 år 

14. Val av övriga styrelseledamöter 

Kjell Andersson  omval 2 år 

Lennart Pettersson omval 2 år 

Catharina Olveby omval 2 år 

Efter diskussion utses Sune Eriksson avstämman till lokalansvarig och adjungeras till 

styrelsen i frågor som gäller lokalerna. 

15. Val av suppleanter 

Joel Bramsgård omval 1 år 

Anna-Brita Graf omval 1 år 

Sören Björk ska fungera som ”backup” vid data frågor. 

16. Val av revisorer 

Gunnar Fernström omval 1 år 

Lars Köling omval 1 år 

17. Val av revisor suppleant 

Eva Hen omval 1 år 

18. Val av valberedning 

Mikael Bengtsson omval 1 år 

Karin Svanäng omval 1 år 

19. Val av ombud och suppleanter vid bygdegårdsdistrikts stämma 

Frågan överlåts till styrelsen 

20. Årsavgift 

Efter diskussion och votering bestämmer stämman årsavgiften till 250 kr f.o.m. 2018. 

21. Tomtefesten 

22. Ev. motioner 

Inga motioner har inkommit till stämman 

23. Avslut 

Ordförande Lars Köling tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet    Mötets ordförande 

 

 

Staffan Ljung    Lars Köling 

 

Justeringsperson    Justeringsperson 

 

 

Anne Loberg    Göran Svensson 

 

 



 

 

 


