
Protokoll fört vid årsmöte med
Trångsvikens Bygdegårdsförening, 2012-03-28.

Närvarande 19 bybor.

§ 1.
Ordförande Ulf Jonasson hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2.
Val av mötesfunktionärer: 

Ordförande: Conny Lund
Sekreterare: Eva Rosengren
Justerare: Ruth Jonasson och Lisbeth Algotsson
Pressreferent: sekreteraren

§ 3.
Föredragningslistan fastställdes.

§ 4.
Röstlängd. Alla i Mellansjöbygden boende har rösträtt i föreningen, och därmed har alla 
närvarande rösträtt.

§ 5.
Kallelsen har funnits med på Mellansjönytt och affischer har varit uppsatt i 2 veckor. 
Därmed godkändes kallelsen.

§ 6.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport var utdelad till alla. Karin Bäckström gick 
igenom ekonomin. Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§ 7.
Revisorernas berättelse lästes upp och kommenterades. I handkassan finns sedan något 
år en differens på 22.717:51, som inte åtgärdats. Den får ligga kvar i år för ytterligare 
utredning, och om inget hittas kommer den att bokas som förlust.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.
Balansrapporten var utdelad. Balansräkningen och dispositionen av resultatet 
fastställdes.

§ 9.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.

§ 10.
Beslöts att som ersättning till styrelse och revisorer avsätta en trivselpeng på 3.000:-.



§ 11.
Beslöts att styrelsen skall bestå av ordförande plus sju ledamöter jämte tre ersättare.
Ordförande väljs för ett år, övriga för två år med halva styrkan vartannat år.

§ 12.
Till ordförande för ett år omvaldes Ulf Jonasson enhälligt.

§ 13.
Till övriga ledamöter valdes för 2 år: Janne Sunnevik, Sussane Rydén och Mats Lindberg.
Kvarstår 1 år gör: Jerry Norberg, Eva Rosengren och Agnetha Svensson.
Ersättare för en tid om 2 år: Åke Mattsson.
Kvarstår 1 år gör Lee Löfstrand och Gabrielle Brodin.

§ 14.
Val av kommittéer och råd.
Programrådet: Lisbeth Algotsson, Jenny Nessemo, PO Edlund, Susanne Rydén och 
Kristina  Lindberg.
Ställplatser: Eskil Pihl och Mats Lindberg.

§ 15.
Till att teckna föreningens firma valdes ordförande och vice ordförande var för sig.

§ 16.
Till revisorer valdes Maria Thorén och Lars Grabler, med Ove Norrman och Erik Lund som 
ersättare.

§ 17.
Styrelsen får i uppdrag att utse två representanter till Bygdegårdarnas distriktsstämma i 
Tångeråsen den 21/4.

§ 18.
Verksamhetsplan för 2012: 
Vi fortsätter med bingo och motionsdanser, och programrådet kör några evenemang.

§ 19.
Vi har ingen obligatorisk medlemsavgift, men vi vill uppmana alla bybor att köpa  
Trångsvikskortet. Det blir en intäkt för föreningen och det ger fina rabatter för 
”innehavaren”.

§ 20.
Budgetplanen är förstås att hålla i kostnaderna och försöka öka intäkterna.



§ 21.
Information.
*Tidningen Bygdegården får vi i 4 ex. Ingen ytterligare prenumeration planeras.
*Riksförbundets hemsida har omarbetats och släpps i morgon!. Distriktets hemsida 
funkar med länkar till lokala bygdegårdar. Vi har en egen hemsida, som bör 
omregisseras. Till detta arbete valdes Susanne Alenius, Julia Pihl och Ami Asplund.

§ 22.
Inga motioner/förslag hade inkommit.

§ 23.
Till Valberedning för 2013 valdes Conny Lund,sammankallande, och Julia Pihl. De får 
gärna knyta till sig en person från Åse-Trång.

§ 24.
Inga övriga rapporter förelåg.

§ 25.
Iordningställande av ställplatserna diskuterades t.ex. bortfraktning av jordhög och 
röjning om så behövs. Detta skickas vidare till Byalaget, som kan titta på det i samband 
med vårstädningen.

§ 26.
Mötesordförande Conny Lund tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet.

…..................................
Eva Rosengren

….................................. ….........................................
Ruth Jonasson Lisbeth Algotsson


