Arsmotesprotokoll
Vassunda Haga Bygdegardsforening
Torsdagen 2015-03-12 kl 19:30

Narvarande:
Sune Eriksson
Soren Bjork
Charlotte Ullberg
Goran Swenson
Catharina Olveby
Tina Saetre
Kjell Andersson
Lars Koling
Gunnar Fernstrom
Mikael Bengtsson
Fredric Wolters
Ulf Svensson
Sune Eriksson
Anette Eriksson Strand
Rolf Gustavsson
Petra Bergkvist

1. Val av ordforande att leda dagens forhandling
Lars Koling
2. Godkannande av dagordning sannt faststallande av rostlangd
^ Dagordningen godkandes och faststallande av rostlangden godkandes, se bilaga 1
3. Val av protokollforare
Till protokollforare under stamman valdes Petra Bergkvist
4. Val av tva personer att jamte ordforande justera stammans protokoll:
Till justeringspersonervaldes Charlotte Ullberg och Ulf Svensson
4: Justerare: Charlotte och Ulf accepterade
5. Fraga om stamman utiyst 1 behdrig ordning:
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Fragan besvarades med Ja. Stamman har utiysts till medlemmarna via brev och i god tid enligt
stadgarna.
6.

Styrelsens redovisningshandlingar for det senaste rakenskapsaret:

Ekonomisk oversikt hade inte tillsants revisorerna. Den ekonomiska redovisningen redovisades under
motet. Denna redovisning utgjordes av en sammanstallning av utfallet fran 2014 ars budget samt
planering for 2015- ars budget. Detta underlag hade diskuterats av styrelsen under det ordinarie
mote som foregick arsmotet. Bygdegardens verksamhetsberattelse foredrogs. Budgetforslaget enligt
underlaget fran styrelsemotet samt verksamhetsberattelsen godkandes och lades till handlingarna.
7. Revisorernas berattelse.
Revisionsberattelse for 2014 lastes upp, se Bilaga 2. Stamman godkande revisionsberattelsen och
beslutade att lagga den till handlingarna.
8. Fragan om faststallande av balansrakning
Balansrakningen diskuterades, godkandes och faststalldes av stamman
Pkt 9. Fragan om ansvarsfrihet:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for ar 2014
Pkt 10. Beslut i aniedning om foreningens vinst eller forlust enligt den faststallda
balansrakningen:
Arets resultat blev en vinst pa 18 432 kr. I resultatet ingar samtliga kostnader som foreningen har
haft for advokatkonsultationer med aniedning av motsattningar med hyresgasten foreningens
lagenhet. Mindre anslag fran Knivsta kommun ingar.
Pkt 11. Redovisning av budget och verksamhetspian:
Budget for 2015 diskuterades. Utgifter for programaktiviteter kommer att tydliggoras i
resultatrakningen framover .Diskussion om problematik kring uthyrning av festlokal dar aktiviteterna
ibiand drar over den tillatna tiden. Foreningen overvager olika alternativ att fa tillstand en losning.
Som observandum noterades av revisorerna att bygdegardens ekonomi ar belt avhangig av intakter
fran uthyrningen av bygdegarden och att begransning av uthyrningstiden aventyrar intresset for
kommande uthyrningar.
Verksamhetspian diskuterades och godkandes.
Pkt 12: Bestammande av ersattning till styrelseledarmoter och revisorer:
Stamman beslutade att ingen ersattning ska utga till styrelseledamoter eller revisorer.
Pkt 13. Val av ordforande i foreningen:
Sune Eriksson

omval 1 ar

Pkt 14: Val av dvriga styrelseledamoter
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Lennart Pettersson
Catharina Olveby
Kjell Andersson
Tina Saetre ^
"
Ulf Eriksson JJeUS^<^i^i
Petra Bergkvist

Omval 2 ar
Omval 2 ar
Omval 2 ar
1 ar kvar
larkvar
1 ar kvar

Pkt 15: Val av suppleanter
Rolf Gustavsson
Soren Bjork
Fredric Wolters

^

Omval 1 ar
Omval 1 ar
Nyval 1 ar

Pkt 16: Val av revisorer
^

Gunnar Fernstrom
Lars Koling

Omval 1 ar
Omval 1 ar

Pkt 17: Val av revisorssuppleant

Eva Hen

Nyval 1 ar

Pkt 18. Val av valberedning
Charlotte Ullberg
Mikael Bengtsson

omval 1 ar
omval 1 ar

Pkt 19: Val av ombud och suppleanter till bygdegardsdistriketets stamma
Stamman beslutade att lata styrelsen utse ombud pa nasta styrelsemote
Pkt 20: Arsavgift
Stamman beslutade att arsavgiften for medlemskap kvarstar pa 200 kr per familj
^>

Pkt 21 Tomtefesten
Stamman beslutade att tomtefesten ska hallas den 6 januari 2016, som vanligt
Pkt 22 Fdrslag till stadgeandring
Styrelsen onskar att modernisera stadgarna till att till storsta del overensstamma med de
normalstadgar som kan galla for bygdegardsforeningar. Forslaget innebar i sak att syftet med
foreningens verksamhet blir mer moderniserat samt att antalet styrelseledamoter kan reduceras.
Beslut om tomtefestens genomforande lyfts ut ur arsmotet till ordinarie styrelsemote.
/
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Mojiighet att informera om foreningens verksamhet via sociala medier laggs till stadgarna. Catarina
Olveby kan vara moderator for externa inlagg om Vassunda Bygdegardsforening.

Stamman beslutade att godkanna forslaget till reviderade stadgar. Forslaget ska genomga beslut vid
en ytterligare utiyst extra ordinarie arsmote for att fa giltighet.
Pkt 23: Motioner angaende mojiigheter till varvning av nya medlemmar och spridning av
info om aktiviteter
•

•
•
•
•

Under motet presenterades forslag att ta in foreningsmedlemmarnas e-postadresser for att
snabbt kunna ga ut med information om aktiviteter. Vid utskick av nasta ars inbetalningsavi
till foreningen bor denna begaran foija med.
Information om nyinflyttade till vastra Knivsta kommun kan efterfragas vid Knivsta kommun.
Information om bygdegardens aktiviteter kan stallas samman och skickas till nyinflyttade.
Forslag om gratis medlemskap ar 1 for nya medlemmar mot att de anger sin e-postadress.
Vid hyra av bygdegarden av icke medlem blir hyresgasten efter uthyrningstillfallet medlem i
foreningen, uppger e-postadress tas vid uthyrningen.
Budgetera medel for aktiv medlemsvarvning
Pkt 23: Avslut:

Ordforande Lars Koling tackade for uppmarksamheten och forklarade motet avslutat.

Vid protokollet

Motets ordforande

Petra Bergkvist

Justerinjsp&i'son

Justeringsperson
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