Protokoll fört vid årsmöte för Bergsbrunna Bygdgårdsförening
söndagen den 23 februari 2020 i stora salen på Kamratgården
Närvarande: Tretton medlemmar enligt bifogad närvarolista

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsade välkommen till föreningens årsmöte och förklarade därmed
årsmötet öppnat.

§ 2 Mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) Justeringsmän

Till ordförande för mötet valdes Gertrud Nordell.
Till sekreterare för mötet valdes Lars Nordell.
Marianne Wigenius och Jan Danielsson valdes till justeringsmän.

§ 3 Föredragningslista

Föreliggande föredragningslista fastställdes.

§ 4 Röstlängd

Mötets deltagare enligt närvarolista äger rösträtt vid mötet.

§ 5 Kallelse

Kallelsen, utdelad till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet, godkändes.

§ 6 Verksamhets- och
ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen behandlades och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och fastställdes.

§ 8 Balansräkning

Redovisad balansräkning godkändes. Årets resultat balanseras i löpande räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Ersättning

Beslutade att ingen ersättning utgår till styrelse och revisorer.

§ 11 Beslut om:
a) antal ledamöter
b) mandatperiod
§ 12 Val
a) Ordförande
b) Ledamöter

Beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande, åtta ledamöter samt två ersättare.
Beslutade att mandatperioden är två år för samtliga ordinarie ledamöter samt ett år
för ordförande, ersättare och revisorer.
Årsmötet beslutade att välja:
Ordförande, 1år
Gertrud Nordell

omval

Ord. ledamot, 2 år
Ord. ledamot, 2 år
Ord. ledamot, 2 år
Ord. ledamot, 2 år

omval
omval
omval
omval

Marianne Wigenius
Ola Urdén
Inger-Lise Pettersson
Stig Jansson

Kvarstår 1år: ledamöterna Lars Nordell, Inge Sollenbring,
Thomas Söderberg och Christer Zätterqvist
c) Ersättare

Ersättare, 1år
Ersättare, 1år

Jan Danielson
Sören Jonasson

omval
omval

d) Revisorer

Revisor, 1år
Revisor, 1år
Ersättare, 1 år

Majken Svensson
Christer Stangebye
Thonny Wall

omval
omval
omval

e) Valberedning

Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 13 Ombud bygdegårdsdistriktet

Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan till nästkommande styrelsemöte

§ 14 Verksamhetsplan

Redovisad verksamhetsplan, ”att-göra-listan”, godkändes av årsmötet.

§ 15 Medlemsavgift

Beslutade att medlemsavgiften är 100 kr per hushåll. Medlemsrabatt 20 % efter sex
månaders medlemskap.

§ 16 Hyressättning

Årsmötet beslutade om samma hyressättning som föregående år, och att
numera den tekniska utrustningen ingår i hyran:
Stora salen:
fredag, kl. 12 – söndag, kl. 12
fredag, kl. 12 – lördag, kl. 12
lördag, kl. 12 – söndag, kl. 12
söndagar, kl. 12 – 18
vardagar, kl. 08 – 18
vardagar, halvdag
kväll, 18 – 01:00 utom fredag och lördag

3 000 kr
2 000 kr
2 500 kr
500
1 000 kr
500 kr
500 kr

Med kommunalt bidrag, föreningar med organisationsnummer

32 kr/h

Mötesrummet:
Alla dagar kl. 08 -18
Alla dagar kl. 18 – 01:00

500 kr
500 kr

Ungdomsfester upp till 30 år
Samma som ovan, deponi på lägst tillkommer
Ordningsvakt krävs

5 000 kr

§ 17 Budget och
investeringar

Budget baseras på tidigare års utfall.

§ 18 Framställningar

Inga framställningar till årsmötet har inkommit.

§ 19 Frågor

Inga nya frågor togs upp på mötet.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därefter årsmötet.
Vid protokollet
___________________________
Lars Nordell
Sekreterare

Justeras
____________________________
Marianne Wigenius

__________________________
Jan Danielsson

