Protokoll fört vid Lenungshammars Bygdegårdsförenings
årsmöte den 24 februari 2018.
1. Ordföranden Lillan Augustsson hälsade välkommen och öppnade
årsmötet.
2. Val av mötesfunktionärer. Till mötesordförande valdes Lillan Augustsson
och till sekreterare valdes Berit Ingman.
Till att justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Linnéa Gustafsson
och Eva Thorstensson Landin.
3. Godkännande av kallelsen. Kallelsen till årsmötet utdelad i postlådor,
mail, brev och uppsatt på flera anslagstavlor. Detta godkändes.
4. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
5. Fastställande av röstlängd, anstår tills behov uppstår. Närvarolistan gäller.
6. Ordföranden Lillan Augustsson läste upp verksamhetsberättelsen för
2017. Det ekonomiska bokslutet lästes upp av kassören Linnéa
Gustafsson. Båda rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse framlades och godkändes av årsmötet.
8. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för 2017 års verksamhet.
9. Val av ordförande för 2018. Lillan Augustsson omvaldes till ordförande
på ett år.
10. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare:
Vice ordf. Eva Thorstensson Landin 2018-2020
Kassör Linnea Gustafsson 2018-2019
Sekr. Berit Ingman 2018-2020
Vice sekr. Monica Abrahamsson 2018-2019
Ledamot Greta Carlsson 2018-2019
Ledamot Sara Fridén 2018-2020
Ersättare Björn Jonsson 2018-2019
Christel Juhlén ledamot, har avsagt sig omval och avtackas med en
blomma för sin insats i styrelsen.

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 på 1 år.
13. Val av ombud till distriktsstämma, omvaldes Lillan Augustsson och Berit
Ingman.
14. Val av ombud till övriga föreningar, för närvarande Stiftelsen Glaskogen
valdes som ordinarie Lillan Augustsson som ersättare valdes Eva
Thorstensson Landin. Åke Gustafsson hade avsagt sig omval.
15. Till valberedning valdes Lisbeth Augustsson, sammankallande samt Sara
Fridén.
16. En verksamhetsplan framlades muntligen för 2018. Föreningen kommer
att ha de verksamheter som är väl beprövade sen tidigare, med kolbullar
på sommaren, en bussresa för medlemmarna, motta i Bygdegården,
vandringar och symöten. Grötfesten kommer att ersättas med annan
aktivitet. En kommitté bestående av Lillan, Eva, Greta och Monica
kommer att arbeta med medlemsresan. Förslag önskades att resan blir på
en lördag och var och en betalar sin egen mat.
17. Medlemsavgiften oförändrade 50 kronor per person /år fastställdes. Ny
medlem betalar 300 kr för resan. OBS! Vid betalning av avgiften via
bankgiro, skriv högst upp till vänster på blanketten vilket år det gäller,
glöm inte att skriva ert namn och adress på resp. plats.
18. Budgetförslag för 2018; inkomster 14.600, utgifter 9.830, ett överskott på
4.770, en resa budgeteras med 11.000, underskott i verksamheten blir då
6.230. Förslaget godkänt av årsmötet.
19. Inga inlämnade förslag från styrelsen eller medlemmarna hade inkommit.
20. Arvoden. Inga arvoden betalas ut.
21. Protokollen finns hos sekreteraren, årsmötets protokoll läggs i postlådan
vid anslagstavlan hos Börje och läggs in på Gla Nets hemsida under fliken
”övriga föreningar”, då kommer Lenungshammars bygdegårdsförening
upp.

22. Övriga frågor. Eva Thorstensson läste upp en information från möte med
AKNAB. Detta var ang. när fibernätet skall vara klart i olika områden.
Lillan delade ut blanketter för ansökan av fibernätet. En diskussion
angående bastuns öppethållande maj till Glaskogens öppnande i juni. Den
som vet att han skall bada bastu låser upp grinden och sätter på timern.
Om grinden är stängd när man kommer, kan man hämta nyckel i Lillans
röda brevlåda och lägger tillbaka den när man åker hem. Den som är sist
kvar signerar listan i bastun och låser grinden.
23. Årsmötet avslutades med goda smörgåstårtor, tårtor och kaffe.

Berit Ingman, sekreterare
Protokolljusterare
Linnéa Gustafsson

Eva Thorstensson Landin

