Protokoll fört vid Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte den 2 april 2018.
Närvarande: Enligt listan.
§ 1 Ordförande Kerstin Furöstam hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Kerstin Furöstam och till sekreterare Birgitta
Claesson.
§ 3 Årsmötets utlysande godkändes.
§ 4 Föreslagen dagordning för mötet godkändes.
§ 5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anders Billtoft och Ingegerd
Sörbu.
§ 6 Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.
§ 7 Kassörens rapport genomgicks och godkändes. Frågor angående verksamhetsbidraget och vårt pågående värmepumpsärende kom upp i samband med
rapporten.
§ 8 Revisor Marianne Bengtsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10 Styrelseval: Beslöts att omvälja Kerstin Furöstam till ordförande på 2 år.
Beslöts att omvälja Birgitta Claesson till ordinarie ledamot på 2 år.
En vakans. Styrelsen får i uppdrag att få in en ordinarie ledamot.
Kvarstående på 1 år är Ing-Marie Claesson kassör och Anders
Billtoft.
Beslöts att omvälja Lena Markusson och Märta Norlings till suppleanter på 1 år.
Beslöts att välja Karin Gyllenstierna som suppleang på 1 år.
§ 11 Beslöts att som firmatecknare välja ordförande Kerstin Furöstam och kassör
Ing-Marie Claesson var för sig.
§ 12 Beslöts att omvälja Marianne Bengtsson och Elisabeth Jobs som revisorer och
nyval av Kerstin Häggvik-Sundgren som revisorsuppleant.
§ 13 Till Bystuguvärdar omvaldes Birgitta Claesson och Sture Claesson och nyval av
Conny Sundberg att bistå Sture Claesson.
§ 14 Beslöts att omvälja Erik Peters som ombud till Hjulbäcks skogsägägares SF.
§ 15 Till valberedning omvaldes Mats Andersson och Bo Hagberg.

§ 16 Frågor från förra årsmötet:
Kerstin Lasses fråga ang. hjärtstartaren. Den skall servas senast december 2018.
Jan-Ove Bergströms fråga från förra året, se vidare § 20.
Kryckan och Storken (födelsetavlan) kom åter upp på agendan.
§ 17 Verksamhetsplanen godkändes. Vissa förändringar kommer att ske beträffande
städning i Bystugan. När det gäller höstpub, väljer gruppen själv datum om inte
föreslaget datum passar.
§ 18 Framställan från styrelsen när det gäller bastun: Vi hade 3 förslag.
1. Lägga ner 2. Utse en projektledare 3. Vi anlitar en extern byggfirma.
Röstning, där merparten var för en bastu. Styrelsen fick i uppdrag att snabbt ta
in anbud och kalla till ett möte. Bygglovet går ut 16 november 2018.
§ 19 Till byuppsyningsmän valdes Kerstin Furöstam och Jan Plars, som dessutom
skall sköta byflaggan. Till gruppansvarig för gruppen utser de själva.
§ 20 Inkommen motion angående uthyrning av Bystugan. Styrelsen avslår motionen.
Styrelsen lade fram ett förslag på nya hyresintäkter. Styrelsens förslag
godkändes. Detta även svar på Jan-Ove Bergströms fråga § 16.
§ 21 Ordförande presenterade budgetförslaget, där det blir vissa förändringar då
hyresintäkterna kommer att minska. Istället för plus 3.200 kr kommer det bli
ett minus på 800 kr.
§ 22 Nya frågor:
Från Jan-Ove Bergström, Nils Dohrén, Karl Göran Jonestål, Bengt Lasses,
Göran Nilsson, Klas Sarén och Leif Wilhelmsson angående Bystugans verksamhetsfinansiering och stadgar. Se bil. 1.
Från Jan-Ove Bergström angående vem som är medlem i Hjulbäcks Bystuguförening egentligen. Styrelsen får i uppdrag att se över stadgarna i Hjulbäcks
Bystuguförening.
§ 23 Mötet avslutades av ordförande.
Vid protokollet:
…................................................
Birgitta Claesson, sekreterare

...................................................
Kerstin Furöstam, ordförande

Justeras:
…................................................
Anders Billtoft

…...............................................
Ingegerd Sörbu

