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Protokoll vid Årsstämma för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör
2016‐03‐06
Plats: Källör

Närvarande: 45 st

1. Årsmötets öppnande: Ordförande, Erik Walldén öppnade mötet kl. 13.00.

2. Val av ordförande: Sven Jönsson valdes som ordförande för årsstämman.

3. Val av sekreterare: Siv Landström valdes som sekreterare för årsstämman.

4. Fastställande av röstlängd och dagordning: a) Stämman godkände röstlängden, b) stämman
godkände dagordningen. (bil.1 a och b)

5. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll:
Stämman valde Tina Kahn och Anita Skallus att jämte ordföranden, Sven Jönsson, justera
stämmans protokoll.

6. Godkännande av kallelsen: Kallelsen godkändes av stämman. (bil.2)

7. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret: Erik Walldén
informerade om det gångna året. Bl.a. föreningens möjlighet att börja nyttja lokalen,
temporärt stoppa förfallet och förbereda för restaurering. Erik sa också att det sponsrats och
1

Protokoll vid årsstämma för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör 2016‐03‐06

gjorts fantastiska frivilliginsatser. Några av åtgärderna nämndes som genomförts t.ex. att
ytskikt tagits bort, läckan i taket stoppats. Verksamheten bedrivs i 3 grupper; Bygg‐gruppen
(ansvarar för restaureringen), PR‐ och kommunikationsgruppen (ansvarar för information,
hemsida och Facebook) samt Evenemangsgruppen (ansvarar för evenemang). Parallellt med
förberedelser av restaureringen har föreningen genomfört ett antal evenemang. Nu har
bygdegårdsföreningen fått ett permanent nyttjanderättsavtal och kan sätta igång med
restaureringen. Föreningen har också erhållit ett finansiellt bidrag från SKB, som utbetalas i
tre omgångar. Den fördjupade affärsplanen föreningen gjort har delats upp i tre stadier,
pengar, frivilliginsatser och sponsring. Lokala företag ställer upp med generösa rabatter och
många frivilligtimmar har genomförts. (bil.3)
Bernt, föreningens kassör, redovisade resultatet för 2015 som uppgår till 429 125kr. (bil.4)
Stämman beslutade att godkänna en överflyttning av 449 120kr (resultatet för 2015 inkl.
ing.balans från 2014), från kassa, bank och kundfordringar 2015 till år 2016. (bil.5)

8. Revisorernas berättelse: En av revisorerna, Örjan Ersson, läste upp revisorernas berättelse.
Örjan berättade att de vid två tillfällen träffat ordförande och kassör. (bil.6)
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

9. Fastställande av resultat‐ och balansräkning: Stämman beslutade att godkänna resultat‐
och balansräkning, se punkt 7.

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: Stämman beslutade att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen: Stämman beslutade, se punkt 7, att överskottet från 2015 förs över till år
2016.

12. Redovisning av budget‐ och verksamhetsplan: Erik Walldén informerade om medlemsbrevet
som skickas ut regelbundet, Erik uppmanade vidare till frivilligarbete och berättade att
arbetet fortsätter i de tre grupperna.
Bygg‐gruppen prioriterar, lagning av vägg, el, luftvärme, fönster, vatten och avlopp, panelen i
övrigt, beredningskök, PR‐ och kommunikationsgruppen jobbar med, Källörsbladet,
hemsidan, arkiv och historik och Evenemangsgruppen genomför guidningar, valborgsfirande,
öppet hus, månskenssoarén samt, julbazaren. Möjligheten finns att det tillkommer fler
evenemang. (bil.7)
Bernt Westerlund visade budgetförslaget och berättade att man varit mycket försiktig i sin
bedömning av intäkterna, 417 400kr. Kostnaderna budgeteras till 865 500kr, varav 812 000kr
utgör en renoveringsbudget enligt aktivitetsplanen. Ett kassaflödesschema har upprättats för
att ha koll på de likvida medlen. Ser man till det överskott som skapades 2015 ligger
budgeten i balans. (bil.8)
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Stämman beslutade att lägga till förra årets överskott och godkände därmed budget och
verksamhetsplan för år 2016.

13. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer: Stämman beslutade att,
som tidigare år, ingen ersättning skall utgå till styrelse eller revisorer.

14. Val av ordförande i föreningen: Erik Walldén valdes till ordförande på 1 år.

15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter:
Peter Sjöblom, fyllnadsval, 1 år
Siv Landström, omval, 2 år
Bernt Westerlund, 1 år
Henrik Andersson, omval, 2 år
Hasse Ridderstolpe, nyval, 2 år
Nils‐Olof Hellman, 1 år
Suppleanter valdes enligt följande:
Lotte Borgström, omval, 2 år
Sven Jönsson, omval, 2 år
Ingela Carlén, 1 år
Stämman valde enligt förslag från valberedningen. (bil.9)

16. Val av revisorer samt suppleant: Karl‐Fredrik Ingemarsson och Örjan Ersson valdes till
revisorer, båda på 1 år. Catrine Boll valdes som suppleant på 1 år. (bil.9)

17. Val av ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma: Stämman beslutade att
styrelsen väljer ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma.

18. Val av ombud till övriga föreningar: Stämman beslutade att styrelsen väljer ombud till
övriga föreningar.

19. Val av valberedning: Stämman beslutade att, förutom sittande sammankallande Per
Ingemarsson, välja avgående från styrelsen, Torben Gille och Monica Wäne’us.
Ordföranden tackade Torben och Monica för det ovärderliga arbete de utfört för Källör och
överlämnade varsin blomsterbukett.

20. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift: Stämman
beslutade att beloppet för nästkommande års årsavgift (2017) är oförändrat, 100kr per
person och 200kr för familj.

3

Protokoll vid årsstämma för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör 2016‐03‐06

21. Framställningar och förslag som inkommit till styrelsen: Inga framställningar eller förslag
hade inkommit till styrelsen.

22. Vid stämman väckta frågor: Två frågor väcktes vid stämman, en om stadgeändring och en
diskussionspunkt/önskemål.
Då styrelsen anser att de nuvarande stadgarna blivit något inaktuella presenterades ett
förslag till stadgeändring. Förslaget diskuterades och några synpunkter inkom från en
medlem. Stadgar kan ändras om beslut om detta tagits på 2 årsstämmor eller på en
årsstämma med därpå utlyst extrastämma.
Stämman röstade om två förslag; enligt styrelsens presentation eller enligt synpunkter från
medlem om ändring i ordval. (bil.10)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Medlemmen med avvikande åsikt blev inbjuden
att delta vid nästa styrelsemöte att diskutera sina synpunkter.
Den andra frågan var ett önskemål som framkom om mer färsk information på hemsidan,
vilket noterades och mottogs. Hänsyn kommer att tas till önskemålet i det fortsatta arbetet
med hemsidan.
23. Föreningsstämmans avslutande: Föreningsstämman slutade kl. 14.00.

Vid anteckningarna
Siv Landström

Ordförande
Sven Jönsson

Justerare
Anita Skallus

Justerare
Tina Kahn

4

