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Årsmötesprotokoll vid  
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör 2018-02-25 

 
Plats: Källör 
 
Närvarande: 29 st  

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

2. Val av ordförande: Jacob Spangenberg valdes som ordförande för årsmötet.  
 

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

4. Fastställande av röstlängd och dagordning: Dagordningen fastställdes (Bil. 1).  

Årsmötet beslutade att avvakta fastställande av röstlängd tills frågan eventuellt 
uppstod.  
 

5. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets 
protokoll: Årsmötet valde Tina Kahn och Lotte Borgström att jämte ordföranden, 
Jacob Spangenberg, justera årsmötets protokoll.  
 

6. Godkännande av kallelsen: Kallelsen godkändes av årsmötet. (Bil. 2)  
 
  

7. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret: Erik 
Walldén informerade om det gångna året, att föreningen har 436 medlemmar och 
uttryckte sin glädje över att antalet medlemmar ökat. Sedan lästes föreningens 
vision upp, som går att läsa i verksamhetsberättelsen. Erik påminde vidare om 
Societetshuset Källörs roll i historien och föreningens vision; att återskapa 
Societetshuset.  

Under det gångna året har byggnaden haft fester, föreningsarbeten, uthyrningar och 
evenemang. Erik välkomnade medlemmarna att passa på och gå runt i huset och se 
alla förändringar och förbättringar. Årets prioriteringar har varit restaurering av 
byggnaden, i första hand bl.a.  scenen, norra väggen i stora salen och taket som 
gipsats enl. brandskyddsnormer samt beredningsköket som nästan är klart. Det har 
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lagts ner mycket frivilligt arbete. Föreningen har fortsatt med jobben på söndagar 
mellan kl. 11-15. Samarbetet med kommunen och arbetsförmedlingen flyter på. Det 
är en solskenshistoria där flera av dem som varit med i det här projektet fått jobb 
och det gagnar föreningen (I verksamhetsberättelsen redovisas närmare för 
projektet, protokollförarens anmärkning). 

Erik gick igenom del av de evenemangen vi haft bl.a. Valborg, som blivit en 
tradition, med ca 500–600 personer. Poängterade utmaningen att balansera mellan 
restaurering och evenemang.  

Därefter berättade Erik att PR- och Kommunikationsgruppen gjort om föreningens 
hemsida. (Bil. 3)   

Erik fortsatte med den ekonomiska rapporten. Tackade för den sponsring föreningen 
fått genom rabatter och ren sponsring. Uppmanade till fortsatt sponsring, t.ex. av 
guldstolar och fönster.  Året har slutat på ett bra sätt.  

Mötesordföranden undrade om man kan uppskatta det belopp företag sponsrat med. 
Sven svarade att intäktsströmmarna kommer att redovisas på föreningens hemsida. 

Efter det redovisade Erik det gångna räkenskapsåret. (Bil. 4)   

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och rapport.  

8. Revisorernas berättelse: Örjan Ersson berättade att förvaltningen skötts på ett 
utmärkt sätt. Sedan läste Örjan upp revisorernas berättelse och informerade att 
revisorerna funnit redovisningen i god ordning och att bokföringskvaliteten är av 
god klass. Revisorerna föreslog därför ansvarsfrihet. (Bil. 5) 

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.  

9. Fastställande av resultat- och balansräkning: Årsmötet beslutade att godkänna 
resultat- och balansräkning.  
 

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: Årsmötet beslutade att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  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11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen: Årsmötet beslutade att överskottet på 5 572 kr. från 2017 års 
resultat förs över till år 2018. 
 
  

12. Redovisning av budget- och verksamhetsplan: Erik poängterade att fokus i år blir 
att försöka bli klar med restaureringen i stora och lilla salen, biblioteket/
föreningsrummet, beredningsköket, scenen och logen. Då kan föreningen öppna upp 
för evenemang.  

Erik fortsatte med att informera om planerade evenemang den kommande våren 
och sommaren. 

Erik berättade också att PR- och Kommunikationsgruppen bl.a. planerar att 
uppdatera Källörsbroschyren. (Bil. 6)  

Likviditetsbudgeten för 2018 som Erik gick igenom visar på ett överskott på 280 000 
kr vid årets slut. (Bil. 7)  

 
Årsmötet beslutade att godkänna budget och verksamhetsplan för år 2018.  
 

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

14. Val av ordförande i föreningen: Erik Walldén valdes till ordförande 2018. 
 

15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter: 

Ledamöter:  
Sven Jönsson     2017-2018  
Margareta Wingqvist   2017-2018  
Siv Landström   2018-2019  

Henrik Andersson   2018-2019  
Hasse Ridderstolpe   2017-2018  
Linnéa Andersson Mc Connell   2018-2019 

Suppleanter:  
Ingela Carlén    2017-2018  
Christer Wingqvist   2018-2019  
Lars-Göran Nygren    2018-2019 
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Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

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. 
 

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

18. Val av ombud till övriga föreningar: Årsmötet beslutade att styrelsen vid behov 
väljer ombud till övriga föreningar. 

19. Val av valberedning: Årsmötet beslutade att välja Per Ingemarsson 
(sammankallande), Torben Gille och Monica Wäne’us.  
 

20. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift: 
Årsmötet beslutade att beloppet för nästkommande års årsavgift (2019) är 
oförändrat; 100 kr/person och 200 kr/familj.  
 

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

 

22. Vid årsmötet väckta frågor: Vid förra årsmötet presenterade styrelsen ett förslag 
till ändringar av stadgarna. 

När bygdegårdsföreningen bildades år 2005 beslutades de första stadgarna. Dessa 
stadgar reviderades år 2016. Enligt stadgarna skulle ”beslut om ändring fattas på 
två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara ordinarie 
föreningsstämma”. Detta år, 2016, beslutades om revidering en första gång. 2017 
beslutades ändringarna för andra gången, men då presenterades förslag om 
ytterligare ändringar, som beslutades för första gången. I år, 2018, beslutades de på 
förra årsstämman föreslagna ändringarna för andra gången. 
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Årsmötet beslutade om nya stadgar (Bil 8.)  

23. Årsmötets avslutande: Årsmötet avslutades kl. 14.30. 

   

Vid anteckningarna    Ordförande  
Siv Landström    Jacob Spangenberg 

Justerare    Justerare 

Tina Kahn    Lotte Borgström 
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