Protokoll fört vid årsmöte med
Trångsvikens BGF, 2013-03-20.
Närvarande : 28 Mellansjöbor.
§ 89 Öppnande
Ordförande Ulf Jonasson hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.
§ 90 Mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Conny Lund, till sekreterare och pressreferent Eva
Rosengren och till att justera protokollet valdes Kerstin Haraldsson och Lina Bergman.
§ 91 Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes i befintligt skick.
§ 92 Fastställande av röstlängd
Alla i Mellansjöbygden boende har rösträtt, alltså har alla myndiga närvarande rösträtt.
§ 93 Godkännande av kallelsen
Kallelsen fanns med på sista Mellansjönytt och har funnits på vår hemsida. Därmed
godkändes kallelsen till årsmötet.
§ 94 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Ulf J läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2012, och Karin B redogjorde för den
ekonomiska rapporten, som även var utdelad.
§ 95 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen som var utdelad lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
§ 96 Fastställande av balansräkning och disposition av resultatet
Balansräkningen och den föreslagna dispositionen av resultatet godkändes.
§ 97 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.
§ 98 Ersättning för styrelse och revisorer
Som tidigare år beslöts om en trivselpeng på 3.000:- till de förtroendevalda.
§ 99 Antal styrelseledamöter och ersättare
Beslöts att ha oförändrat åtta styrelseledamöter och tre ersättare.
§ 100 Val av ordförande
Till ordförande för ett år omvaldes enhälligt Ulf Jonasson.
§ 101 Val av övriga ledamöter och ersättare
För en period om två år valdes: Ulla Dahlqvist, Eva Rosengren, Agnetha Svensson och
Fredrik Jonsson (nyval). Kvarstår ytterligare ett år gör Janne Sunnevik, Susanne Rydén
och Mats Lindberg.
Till ersättare för två år valdes Jerry Norberg och Conny Lund.
Kvarstår ett år gör Åke Mattsson.

§ 102 Val av kommittéer
a)Till programråd för ett år valdes Susanne Rydén, sammankallande, Jennie Nessemo,
Kristina Lindberg, Tina Löfstrand, Anette Vestman, Mari Norlin, Tullie Bergman, Thommy
Dahlin, Mike Stenkow och Jakob Jemtehed.
b) Till Ställplatskommitté valdes Eskil och Julia Pihl, Solveig Larsson och Åke Bergqvist.
§ 103 Rätt att teckna föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 104 Val av revisorer jämte ersättare
Till revisorer omvaldes Maria Thorén och Lars Grabler, och till ersättare Ove Norrman och
Erik Lund.
§ 105 Ombud till distriktsstämman
Det uppdrogs till styrelsen att välja ombud till distriktsstämman.
§ 106 Verksamhetsplan för 2013
a)Vi kommer som tidigare att ha motionsdanser och bingo. Programrådet kommer att
ordna diverse evenemang.
b)Golvet i stora salen skall renoveras. Viss utomhusmålning skall göras.
c)Bygdegårdarna kör en kulturvecka vecka 43. Krokoms kommun kör sin kulturvecka
vecka 41, vilket vi tycker passar bättre för oss.
§ 107 Avgifter och stadgar.
Bygdegårdsföreningen har ingen medlemsavgift, MEN vi uppmanad alla hushåll att köpa
Trångsvikskortet. Kortet ger föreningen 250:- och innehavaren en mängd rabatter.
Ingen stadgerevision är aktuell.
§ 108 Budget 2013
Föreningen har som mål att öka intäkterna och att försöka minska kostnaderna.
§ 109 Information
I medlemsavgiften till riksorganisationen ingår tre ex av tidningen Bygdegården, inga
ytterligare prenumerationer görs.
Vår hemsida fungerar bra nu.
§ 110 Inkomna motioner och förslag
Två motioner hade inkommit.
Den första önskar att styrelsen strävar mot att ha en ”avlönad” ordförande. I dagsläget
finns inte ekonomi för detta, men årsmötet instämmer i motionens syfte.
Den andra vill ha olika mandattid för ordförande och vice ordf.
Styrelsen har behandlat motionen och avslagit den.
§ 111 Val av valberedning för 2014
Till valberedning valdes Julia Pihl, sammankallande, Linda Lignell och PO Edlund.
§ 112 Bidrag till Vi Unga
Vi lämnar inget bidrag till Vi Unga.

§ 113 Rapporter
Styrelsen arbetar på att få till en ny ”bingoorganisation”, med två – tre grupper som arbetar
rullande. En grupp skall bestå av tre personer: huvudansvarig, utropare och fikaansvarig.
§ 114 Vid stämman väckta frågor
Inga frågor hade väckts under mötet.
§ 115 Avslutning
Ordförande Conny lund tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet.
Därefter intogs kaffe och Kalaskulans god smörgåstårta.
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