Årsmöte för 2014 Tolsjö Bygdegårdsförening
2015-02-22
§1

Mikael Karlsson hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes
av årsmötet.

§2

Val av mötesfunktionärer:
a) Till ordförande för mötet valdes Fredrik Gustavsson.
b) Till sekreterare för mötet valdes Susanne Tobiasson.
c) Till justeringsmän för årsmötet valdes Lennart Salegård
och Anna Salegård.
d) Till pressreferent valdes Anders Salegård och protokollet
läggs ut på vår hemsida. Veronica Ohlsson lägger ut bilder
från mötet på facebook.

§3

Fastställande av röstlängd bordlades till ev. votering.

§4

Kallelsen godkändes av årsmötet.

§5

Förra årsmötesprotokollet lästes upp av Fredrik Gustavsson.

§6

Fredrik Gustavsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse
och Göran Karlsson redogjorde för 2014 års räkenskaper.

§7

Mötets ordförande Fredrik Gustavsson läste upp
revisionsberättelsen för 2014 och revisorerna hade inget att
anmärka på.

§8

Styrelsen och dess kassör beviljades ansvarsfrihet.

§9

Arvode till styrelseledamöterna blev; 500 kr/år till ordförande,
sekreterare, kassör, uthyrare och webbansvarig.
Övriga ledamöter, suppleanter och medlemmar i kommittéer får
hyra bygdegården till halva priset högst en gång per år.

§10

Fastställande av ledamöter jämte ersättare ska vara 6 personer
och antalet suppleanter ska vara 6 personer.

§11

Val av ledamöter jämte suppleanter i styrelsen:
Helena Gustavsson, ledamot
Göran Karlsson, ledamot
Mikael Karlsson, ledamot
Jonas Nissmo, suppleant
Ingela Larsson, suppleant
Anders Salegård, suppleant
Magnus Rosenberg, ledamot
Annelie/Daniel Tschährä, ledamot
Susanne Tobiasson, ledamot
Jan Magnusson, suppleant
Raymond Andersson, suppleant
Jan Oskarsson, suppleant

2014 – 15
2014 - 15
2014 – 15
2014 - 15
2014 - 15
2014 - 15

Nyval 2015 - 16
Nyval 2015 - 16
Omval 2015 - 16
Nyval 2015 - 16
Omval 2015 - 16
Nyval 2014 - 16

§12

Till ordförande för Tolsjö Bygdegårdsförening 2015 valdes
Mikael Karlsson.

§13

Val av kommittéer och övriga uppdrag valdes:
a) Till festkommitté valdes:
Per Sandén (omval), Veronica Ohlsson (omval), Lisa Johansson
(omval) och Catherine Andrae Reuterskiöld (omval).
b) Val av julgranskommitté:
Lennart Salegård (omval) och Gunnar Gustavsson (omval).
c) Teknik och sociala medier:
Huvudansvarig: Jonas Nissmo (nyval),
Administratör/Facebook: Veronica Ohlsson (omval/nyval)
Nyckelutlämning tills kodlås är installerat: Anders Salegård
(omval).
d) Månadsvärdsansvarig: Lisbeth Karlsson (omval).
e) Inköpsansvarig städmaterial: Anna-Lena Karlsson (omval).
f) Uthyrare: (bokning och fakturering) Eva-Marie Ulinder (omval).
Betalningsuppföljning: Kassören Göran Karlsson (omval).

§14

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör, var för sig.

§15

Till revisorer jämte ersättare valdes:
Ordinarie: Monica Lagesson (omval) och Kerstin Frimodig (omval).
Ersättare: Torbjörn Svensson (omval) och Fredrik Gustavsson
(nyval).

§16

Till ombud vid bygdegårdsdistriktets stämma valdes:
Per och Susanne Sandén
Ersättare: Annelie och Daniel Tschährä
Ombuden blir kallade till nästkommande styrelsemöte efter
stämman för att rapportera om vad som meddelats.

§17

Till valberedning inför 2015 års årsmöte valdes:
Tonny Frimodig (fram till 2016), Lennart Williamsson (ett år i
taget) och en vakans. Styrelsen får i uppdrag att till 151130
komma med förslag på en ny medlem som ska sitta på tre år.

§18

Rapporter från kommittéer: Per redogjorde från festen och ser
det som en styrka för föreningen att det är bredd i
åldersspannet på festerna. Nya fester är på planeringsstadiet.

§ 19

•
•
•
•
•
•
•

•

36 st kom till årsmötet.
Inför nästa årsmöte fattas beslut om kommittéerna sitter
på längre mandatperioder än ett år.
Ljudanläggningen, hur får man fatt i denna när man hyr?
Styrelsen tar med detta till nästa styrelsemöte.
Lista för att rapportera om något är trasigt eller behöver
köpas in har satts upp i köket.
10/5 är det öppet hus i Tolsjö. Frivilliga anmäler sig till
Raymond för att hjälpa till.
Lås till ljudskåpet måste åtgärdas.
Hjärtstarten, utbildning till alla föreningar som hyr
bygdegården. Två ansvariga för denna behövs. Styrelsen
tar med frågan till nästa möte.
Hemvärnet har hämtat sina saker i källaren. Vapnen är
fortfarande kvar. Tord Ivarson tar hand om de lådor som
är kvar.

•
•

•
•
•

§ 20

Bygdegårdens papper är inlämnande på föreningsarkivet.
Raymond har ordnat att Esplanadteatern kommer och
spelar sin pjäs om utgrävningen på kålland. Mötet beslutar
att Raymond pratar med dem och kontaktar sedan Per
Sandén.
Städdag är 11 april. Samling kl. 9. Efterfest på balkongen.
Göran sammankallar till en ”Gubbträff” innan städdagen.
Problemet med värmen är förhoppningsvis åtgärdad då en
läcka är upptäckt.

Mötet avslutas.

Sekreterare:
__________________________
Susanne Tobiasson

Justeringsman:

Justeringsman:

__________________________

_________________________

Anna Salegård

Lennart Salegård
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