2019-02-24

Årsmötesprotokoll vid
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör 2019-02-24
Plats: Källör
Närvarande: 26 st.

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

2. Val av ordförande: Tommy Pettersson valdes som ordförande för årsmötet.

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

4. Fastställande av röstlängd: Årsmötet beslutade att låta den avprickade förteckningen över
närvarande medlemmar gälla som röstlängd (bil. 1).

5. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes (bil. 2).

6. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll:
Årsmötet valde Tina Kahn och Lars-Göran Nygren att jämte ordföranden, Tommy Pettersson,
justera årsmötets protokoll.

7. Godkännande av kallelsen: Informerades att kallelsen mailats ut den 10 februari till de
medlemmar som angivit mailadress och sänts med post i god tid före helgen den 10 februari
till de medlemmar som saknar mailadress (bil. 3).
Kallelsen godkändes av årsmötet.

8. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret: Erik Walldén,
föreningens ordförande, informerade om det gångna året, att föreningen har 436
medlemmar. 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.
Erik gick vidare igenom verksamhetsberättelsen (bil 4).
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Efter det redovisade Erik det gångna räkenskapsåret och förtydligade beslutet om att vid
årets slut ha minst 100 000 kr i likvida medel (bil. 5).
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och rapporten över
räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse: Karl-Fredrik Ingemarsson berättade att förvaltningen skötts på ett
utmärkt sätt med god ordning och styrkta verifikationer. Sedan läste Karl-Fredrik upp
revisorernas berättelse och informerade att revisorerna funnit redovisningen i god ordning
och att bokföringskvaliteten är av hög klass. Revisorerna föreslog därför ansvarsfrihet (bil. 6).
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning: Årsmötet beslutade att lägga resultat- och
balansräkning till handlingarna.

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: Årsmötet beslutade att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.

12. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen: Årsmötet beslutade att överskottet från 2018 års resultat förs över till år
2019.

13. Redovisning av budget- och verksamhetsplan: Erik Walldén poängterade att fokus i år blir
att försöka bli klar med restaureringen av torndelen där föreningen blivit beviljade ett lån på
en miljon kr. Konstaterades att det inte är så mycket kvar att göra i Stora salen, Lilla salen och
Föreningsrummet. Mer detaljerad information finns på www.kallor.se.
Erik fortsatte med att informera om planerade evenemang den kommande våren och
sommaren (bil. 7).
Likviditetsbudgeten för 2019 som Erik gick igenom visar på ett överskott; IB (ingående
balans) likvida medel + överskott från 2018 blir 199 835 vid årets slut (bil. 8).
Årsmötet fastslog budget och verksamhetsplan för år 2019.
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14. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer: Årsmötet beslutade att,
som tidigare år, ingen ersättning skall utgå till styrelse eller revisorer.

15. Val av ordförande i föreningen: Erik Walldén valdes till ordförande 2019.

16. Val av styrelseledamöter samt suppleanter:
Ledamöter:
Sven Jönsson
omval 2 år
Margareta Wingqvist
omval 2 år
Siv Landström
Tommy Pettersson
fyllnadsval 1 år
Hasse Ridderstolpe
omval 2 år
Linnéa Andersson Mc Connell
Suppleanter:
Henrik Andersson
Christer Wingqvist
Lars-Göran Nygren

omval 2 år

2019-2020
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2018-2019

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

17. 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.

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

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

20. Val av valberedning: Årsmötet beslutade att välja Per Ingemarsson (sammankallande),
Torben Gille och Monica Wänéus.

21. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift: Årsmötet
beslutade att beloppet för nästkommande års årsavgift (2020) höjs till 150 kr/person och 250
kr/familj.
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22. Framställningar och förslag som inkommit till styrelsen: Inga förslag hade inkommit.
23. Vid årsmötet väckta frågor: Inga frågor väcktes.
24. Årsmötets avslutande: Årsmötet avslutades kl. 14.00.

Vid anteckningarna
Siv Landström

Ordförande
Tommy Pettersson

Justerare
Tina Kahn

Justerare
Lars-Göran Nygren

4

