Protokoll från Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte den 6 april, 2015.
Närvarande: Kerstin Furöstam, Nils Göransson, Klas Sarèn, Gunilla Hanngren, Mats Otterström, Eivor Jonestål,
Kerstin Dohrèn, Nils Dohrèn, Bengt Lasses, Kerstin Lasses, Inga Pers, Urban Smångs, Märta Norlings, IngMarie Claesson, Birgitta Claesson, Ingegerd Sörbu, Erik Peters, Göran Nilsson, May Wilhelmsson, Magnus
Högvall, Mats Bäckström, Lars Sörbu, Bertil Norlings, Jan-Ove Bergström, Åke Lundström, Leif Wilhelmsson.
§1 Ordförande Kerstin Furöstam hälsade välkommen till årsmötet och öppnade mötet.
§2 Till ordförande valdes Göran Nilsson till sekreterare Leif Wilhelmsson.
§3 Årsmötets utlysande godkändes.
§4 Dagordningen för mötet godkändes efter tillägg av § 21 Budget.
§5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Nils Göransson och Jan-Ove Bergström.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
§7 Kassörens rapport föredrogs och godkändes.
§8 Revisionsberättelsen upplästes av Kerstin Furöstam och godkändes.
§9 Mötet beslutade fastställa resultatet samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§10 Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter.
a) Till kassör på 2 år omvaldes Ing-Marie Claesson
b) Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Märta Norlings.
c) Till suppleanter på 1 år omvaldes Kerstin Dohrèn och Hans Hjelm samt nyval av Mats Bäckström..
§11 Val av firmatecknare.
Till firmatecknare valdes ordföranden (Kerstin Furöstam) och kassören (Ing-Marie Claesson) att teckna var
för sig.
§12 Till revisorer omvaldes Jimmy Johansson och Bo Pettersson. Som revisorsuppleant omvaldes Mats
Otterström.
§13 Till bystugevärdar omvaldes Sture Claesson och Birgitta Claesson.
§14 Till representant/ombud till Hjulbäcks Skogsägares Samfällighetsförening omvaldes Erik Peters.
§15 Till valberedning omvaldes Ingegerd Sörbu och nyval av Mats Andersson.
§16 Frågor från föregående årsmöte.
- Taket på Bystugan har åtgärdats varför de befarade kostnadskrävande insatserna inte längre är aktuella.
- Justerings- och förbättringsarbeten på förrådsbyggneden läggs på framtiden.
§17 Verksamhetsplanen för 2015 presenterades och mötet beslutade att ärendet återgår till styrelsen för
tydliggörande att de grupper som är noterade för aktiviteterna Valborgsfirande, Höstfest samt Påsk har ansvaret
för och även är sammankallande för dessa aktiviteter.
Vidare beslutades att den reviderade Verksamhetsplanen skall distribueras till samtliga hushåll i byn.
§18 Nedanstående framställningar presenterades av styrelsen:
-

Ny spis och köksfläkt: Mötet beslutade att ny spis och köksfläkt skall inköpas.

-

-

Ny köksutrustning (skåp, lådhurtsar, bänkskivor, köksö, golvmatta, kakel m.m.): Mötet beslutade att
nya anbud skall begäras in baserade på synpunkter framförda under mötet samt i samråd med Jan-Ove
Bergström. Nya jämförbara förslag tas fram till nästa årsmöte.
Akustikåtgärder i lilla salen: Se § 20 #4 under ”Motioner” nedan.

§19 Till byuppsyningsmän omvaldes May Wilhelmsson för södra byn och Lars Sörbu för norra byn.
Till gruppansvariga omvaldes: Grupp 1: Kerstin Lasses
Grupp 3: Kerstin Peters
Grupp 5: Jan Plars

Grupp 2: Mats Andersson
Grupp 4: Ing-Marie Claesson

§20 Motioner
#1 Förslag att ombilda Roligs Pers fond till en Svarvstugefond eller slå ihop den med Minnesfonden.
Mötet beslutade att Roligs Pers fond bibehålles efter förändring av statuterna.
# 2 Förslag till stadgeändringar m.h.t. ägandeskap för Hjulbäcks Bystuguförening.
Styrelsen har påbörjat detta arbete.
# 3 Upprustning av befintlig Parabol.
Mötet beslutade att befintlig Parabol upprustas men att inga extra kostnader läggs på abonnemang.
# 4 Akustikåtgärder i lilla rummet.
Lämpliga akustikplattor har diskuterats inom Styrelsen, som nu fick i uppdrag att jämföra priser
mellan vanliga vita plattor och plattor i andra kulörer. Nils Göransson kontaktar en firma i Gustafs och ger
underlag till styrelsen.
Mötet beslutade att styrelsen får beslutanderätt m.h.t. pris och estetik, dock med begränsning att priset inte får
överstiger 30000:§21 Budget
Den föreslagna budgeten godkändes med reservation för kostnaden för köksutrustningen (100 000:-) samt
att kostnaden för akustikåtgärder kan höjas från 17000:- till max 30000:§22 Övriga frågor
Bengt Lasses informerade om dagsläget beträffande fibernät till Hjulbäck. Eftersom inte mycket hänt från
Kommunens sida under den senaste tiden beslutades att en grupp bestående av Göran Nilsson, Jan-Ove
Bergström, Bertil Norlings samt Bengt Lasses samordnar och kallar in en representant från kommunen till
Bystugan för klarläggande om dagsläget. Målsättningen är att kunna inge en ansökan i god tid före 31 maj till
Länsstyrelsen.
§ 23 Mötet avslutades av ordförande.

Leif Wilhelmsson, sekreterare

Göran Nilsson, ordförande

Justeras:
Nils Göransson

Jan-Ove Bergström

