Protokoll fört vid Lenungshammars Bygdegårdsförenings Årsmöte den 15 mars
2015.
1. Årsmötets öppnande. Ordföranden Lillan Augustsson hälsade
välkommen.
2. Val av mötesfunktionärer. Till mötesordförande valdes Åke Nilsson, till
sekreterare valdes Berit Ingman. Till att justera protokollet valdes Börje
Werme och Inger Tordegård Johansson. De valdes också till rösträknare
vid ev. omröstning.
3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
4. Föredragningslistan godkändes.
5. Fastställande av röstlängd, anstår tills behov uppstår. Närvarolistan gäller.
6. Ordföranden Lillan Augustsson läste upp verksamhetsberättelsen för
2014. Det ekonomiska bokslutet lästes upp av kassören Linnea
Gustafsson, verksamheten har gått med underskott på 13 429,99, men
ekonomin är god med en behållning på 83 289,76. Båda rapporterna
godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse framlades och godkändes.
8. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för 2014 års verksamhet.
9. Val av ordförande för 2015. Lillan Augustsson omvaldes till ordförande
för ett år.
10. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare. Kassör Linnea Gustafsson,
ledamot Christel Juhlén, Greta Carlsson och Per Nilsson valdes på 2 år
2015 - 2017. Ersättare Björn Jonsson och Kristina Jonsson omvaldes på 2
år för 2015-2017. Vice ordf. Åke Gustafsson och ersättare Kajsa Karlsson
har 1 år kvar och kvarstår för 2015. Sekreterare Börje Werme har avsagt
sig och hade 1 år kvar, han går in som ersättare i stället för Berit Ingman
som valdes till sekreterare på 1 år.
11. Rätt att teckna föreningens firma var för sig, omvaldes ordf. och kassör.
12. Till revisorer omvaldes Inger Tordegård Johansson och Tanja Wikström,
till ersättare valdes Monica Karlsson och Kjell Landin, alla för ett år 2015.
13. Val av ombud till distriktsstämma, valda blev Lillan Augustsson och Berit
Ingman.
14. Val av ombud till övriga föreningar, valdes Lillan Augustsson som
föreningens ombud. För närvarande endast Stiftelsen Glaskogen.
15. En verksamhetsplan framlades muntligen för 2015. Föreningen kommer
att ha de verksamheter som är väl beprövade sen tidigare, med kolbullar
på sommaren, en bussresa för medlemmarna, motta och grötfest i
Bygdegården. När det gäller bussresa efterfrågar styrelsen förslag från alla
medlemmar om resmål och några som är villiga att jobba med det

praktiska arbetet. En plan kommer att göras på nästa styrelsemöte och
skickas ut.
16. Medlemsavgifterna föreslås oförändrade 50 kronor per person /år.
17. Budgetförslag för 2015; inkomster 14.600:-, utgifter 8.220:- ett överskott
på 6.380:- en resa budgeteras med 10.000:- underskott i verksamheten blir
då 3.620:-. Förslaget godkänt.
18. Inga inlämnade förslag från styrelsen eller medlemmarna hade inkommit.
19. Val av valberedning. Omval på Åke Nilsson och Carl-Olof Fagerlind.
Fagerlind är sammankallande.
20. Vid stämman väckta frågor. Förslag till resmål var Mårbacka och
Rottneros. Under verksamheter noteras Per Nilssons upplysning om
vandringar. Kvarvarande besöksmål är Sigfridstorp och Lenungshammar.
Ett förslag om besöksmål till Klässbol kom upp. Det efterlyses flera
personer som kan anmäla sig för att hjälpa till vid våra aktiviteter.
21. Årsmötet avslutades med goda smörgåstårtor, tårtor och kaffe.
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