PROTOKOLL ÅRSMÖTE
för Skästra Byaförening
Datum: 2019-03-14
Plats: Skästra Bygdegård
Närvarande: Birgitta Svärd, Annki Grandell, Nina Fällström, Anita Ivarsson, Britta Lindström, Sten Jonsson, Birger
Ferneus, Olle Silén, Rolf Fällström, Jakob Silén, Roland Persson och Kjell-Ove Persson.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Mötets öppnades av ordförande Birgitta.

§ 2 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst.

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Till mötesordförande valdes Birgitta.

§ 4 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Till mötessekreterare valdes Rolf.

§ 5 VAL AV JUSTERINGSPERSON
Till justeringspersoner valdes Kjell-Ove och Anita.

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Röstlängden fastställdes enligt ifylld närvarolapp, bestående av 12 personer.

§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Birgitta: Under 2018 hade vi tre styrelsemöten. Vi var med på röjardagen
och hade det trevligt. Ett medlemsmöte med god mat och trevligt tävlande har hållits. Föreningen har haft
innebandy i Järvsöhallen (f d Öjehallen). Fotbollsturneringen ställdes in. Under året har styrelsen slutfört ett
tecknande av arrendeavtal för Eldpallekojan, konsulten betalades för detta 2/1 2019.
Ekonomiska berättelsen lästes upp av mötessekreteraren: Balansräkningen vid ingången av 2018 var 91 978,50 kr
och var vid årets slut 60 927,70 kr. De stora kostnaderna i resultaträkningen under 2018 var för lokaler med
lokalhyra, el, VA och övriga kostnader lokal på totalt 29 012 kr samt en försäkring på 6 111 kr. Största intäkten var
ett kommunalt bidrag på 11 361 kr.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisionsberättelsen lästes upp av Britta. Revisorerna föreslog att ge ansvarsfrihet för den ekonomiska
redovisningen, vilket mötet enhälligt röstade för.
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§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Årsmötet röstade enhälligt för att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 VAL AV ORDFÖRANDE
Till val av ordförande omvaldes Birgitta på ett år.

§ 12 VAL AV KASSÖR
Till val av kassör valdes Sten på ett år.

§ 13 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER
Till val av sekreterare valdes Rolf och till styrelseledamot Nina på vardera ett år.

§ 14 VAL AV SUPPLEANTER
Ingen övrig suppleant valdes.

§ 15 VAL AV REVISORER
Till val av revisor valdes de sittande från förra året, Britta och Anna Careliusson.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING
Till valberedning valdes Roland och Kjell-Ove.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
Följande frågor togs upp under övriga frågor:
Birgitta tog upp att bokningen av Bygdegården inte längre ska göras genom Byaföreningen. Jakob ska ge Rolf
uppgifter för att publicera på föreningens hemsida skastra.nu om hur bokningen går till nu.
Kjell-Ove berättade att det med lite tur kan bli så att Järvsö BK ska satsa på nytt omklädningsrum med bastu på
Sågvallen.
Det finns flera möjligheter till att söka bidrag, t ex för färdigställande av eldpallekojan. Jakob har goda insikter i
frågan. Den avgående styrelsen sökte och fick också bidrag från kommunen för löpande kostnader, vilket även
nuvarande styrelse uppmanades att söka.
Flera förslag kom fram om att aktivera medlemmar och föreningar till eldpallekojan för att färdigställa den.
Gamla filmer från Brittas pappa har nu digitaliserats av Mats Fack och ligger nu som färdiga råfilmer för redigering
på hårddisk.
Förslaget om att ändra byaföreningens stadgar, vilket godkändes på årsmötet 2018, godkändes nu även av årsmötet
2019. Eftersom två på följande årsmötes måste anta de nya stadgarna så kunde de i och med detta årsmöte antas
för att härmed gälla.
Medlemsavgiften är 50 kr/person eller 100 kr/familj. Betalning via BG: 5825-0424, eller swish nr: 123 098 69 92.
Meddela på betalningen namn och e-post.
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§ 18 MÖTETS AVSLUTADES AV ORDFÖRANDE
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Birgitta Svärd, ordförande

Rolf Fällström, mötessekreterare

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Anita Ivarsson, justeringsperson

Kjell-Ove Persson, justeringsperson
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