2020-02-23

Årsmötesprotokoll vid
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör 2020-02-23
Plats: Källör
Närvarande: 21 st.

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

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

3. Val av mötessekreterare: 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 Tommy Pettersson och Ragnhild Sjögren att jämte ordföranden justera
årsmötets protokoll.

7. Godkännande av kallelsen: Kallelse skall enligt föreningens stadgar vara medlem tillhanda
senast 14 dagar före årsmötet. Siv Landström informerade att kallelse och fakturor skickats
per post i slutet av december till de medlemmar som inte meddelat mailadress. På grund av
ett missförstånd mailades inte kallelse ut tillsammans med fakturorna till övriga medlemmar.
Den kallelsen mailades ut samma vecka som årsmötet med en ursäkt och förtydligande att
motionstidens inlämnande ändrats till senast årsmötesdagen (bil. 3).
Kallelsen godkändes av årsmötet.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning över det gångna
räkenskapsåret: Erik Walldén gick igenom verksamhetsberättelsen. Medlemsantalet har ökat
från 436 till 509 st. Erik förtydligade föreningens vision ”att återskapa Källörs allaktivitetshus
till nytta och nöje” och att färdigställa lokalerna, driva, hyra ut samt skapa evenemang.
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Informerade vidare att det finns tre arbetsgrupper; Bygg-gruppen, Kommittén för Nytta och
Nöje samt PR- och Kommunikationsgruppen.
Redogjorde sedan för de rum som blivit iordningställda och informerade att det nu finns
porslin, bestick m.m. för 80 st. och stolar för ca 100 st.
Erik lyfte fram sam-projektet med kommunen och arbetsförmedlingen samt berättade om
lånet på 1 miljon kr. där kommunen gått i borgen.
Berättade vidare om evenemangen, som går att läsa om i verksamhetsberättelsen. (bil. 4).
Sedan poängterades vikten av att få in fler personer i den jourverksamhet som påbörjats i
samband med det nya bokningssystemet.
Efter det redovisade Erik det gångna räkenskapsåret. (bil. 5).
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och rapporten över
räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse: Örjan berättade att förvaltningen skötts på ett utmärkt sätt med
god ordning och styrkta verifikationer. Fantastiskt att få in så mycket intäkter och likaså en
fantastisk bokföring!
Revisorerna hade två frågor, ville ha ett förtydligande; vem tar den ekonomiska risken för
föreningens miljonlån och vad innebär försäkringen?
Erik informerade att kommunen har gått i borgen för föreningens miljonlån där avbetalning
sker över lång tid. Ingen oro för att föreningen blir skyldig om den hamnar i obestånd. Det är
kommunen som har det ansvaret.
Erik informerade vidare att kommunen äger fastigheten och har den försäkrad. I villkoren
står att kommunen ansvarar för fastigheten och föreningen för verksamheten. Just nu pågår
en dialog om ett tillägg i nyttjanderättsavtalet om självrisken.
Örjan sa sig vara nöjd med den informationen och läste upp revisorernas berättelse där
revisorerna funnit redovisningen i god ordning och att bokföringskvaliteten är av hög klass.
Revisorerna föreslog därför ansvarsfrihet (bil. 6).
10. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning: Årsmötet beslutade att lägga
resultat- och balansräkning till handlingarna.

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
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12. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen: Årsmötet beslutade att överskottet från 2019 års resultat förs över till år
2020.

13. Redovisning av budget- och verksamhetsplan: Erik Walldén sa att det inte finns några
förändringar i visionen och att planen bedrivs i tre arbetsgrupper; Bygg-gruppen fortsätter
sitt arbete. 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 Biblioteket. 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 blir 156 245 kr. vid årets slut (bil. 8).
Årsmötet fastslog budget och verksamhetsplan för år 2019.

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 2020.

16. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter:
Ledamöter:
Sven Jönsson
Margareta Wingqvist
Siv Landström
omval
Christer Wingqvist
nyval 2 år
Hasse Ridderstolpe
Linnéa Andersson McConnell
omval
Suppleanter:
Sabine Lind
Anna-Lena Lindgren Jorlin
Lars-Göran Nygren

nyval 2 år
nyval 1 år

2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2020
2019-2020

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. (bil. 9).

17. Val av revisorer samt suppleant: Örjan Ersson (omval) och Peter Sjöblom (nyval) valdes till
revisorer, båda på 1 år. Olof Yng valdes som suppleant på 1 år. (bil. 9).
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18. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma: Årsmötet beslutade att
styrelsen väljer ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma.
Lars Ling, sekreterare i Uppsala bygdegårdsdistrikt hälsade välkommen till distriktsstämman
den 4 april.
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 blir oförändrat, 150 kr/person och
250 kr/familj.
22. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen
före årsmötet: Inga framställningar eller förslag hade inkommit.
23. Vid årsmötet väckta frågor: Tommy Pettersson påpekade att det behövs fler personer till
jourgruppen i bokningssystemet. Ju fler det blir, desto färre veckor att ha jouren.
Ragnhild Sjögren tyckte att man ska göra något åt gymnastiksalen utvändigt.
24. Årsmötets avslutande: Årsmötet avslutades kl. 14.00.

Vid anteckningarna
Siv Landström

Ordförande
Jacob Spangenberg

Justerare
Ragnhild Sjögren

Justerare
Tommy Pettersson
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