PROTOKOLL FÖRT VID BYSTUGEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE I HJULBÄCKS BYSTUGA DEN 28 MARS
2016 KLOCKAN 1000 I HJULBÄCKS BYSTUGA.
Närvarande enligt närvarolista: Birgitta Claesson, Märta Norlings, Urban Smångs, Jeanette
Danielsson, Ing-Marie Claesson, Ingegerd Sörbu, Eivor Jonestål, Kerstin Lasses, Kalle Jonestål, Jan Ove
Bergström, Bengt Lasses, Leif Wilhelmsson, Mats Otterström, Mats Oskarsson, Bo Hagberg, Birgit
Hagberg, Kerstin Peters, Mats Andersson, Lena Mikaelsson, Per Mikaelsson, Mats Bäckstöm, Erik
Peters, Klas Sarén, Göran Nilsson, Lennart Persson (ej på närvarolistan).
§1. Birgitta Claesson förklarade mötet öppnat.
§2. Till mötesordförande valdes Göran Nilsson med Klas Sarén som ordförande.
§3. Beslöts att förklara mötet i behörig ordning utlyst.
§4. Föreslagen dagordning godkändes.
§5. Till justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare valdes Bengt Lasses och Märta Norlings.
§6. Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse som omfattar fyra a4-sidor i den mapp av
årsmöteshandlingar som utdelats.
§7. Beslöts att godkänna kassörens rapport som via Balans- och Resultaträkning i
årsmöteshandlingarna meddelats mötesdeltagarna. Där framgick även behållningen på Bystugans två
fonder.
§8. Revisionsberättelsen upplästes av ordföranden, då inga revisorer var närvarande, varpå denna
godkändes av mötet.
§9. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarighet för det gångna året.
§10. Styrelseval. - Beslöts att omvälja Kerstin Furöstam som ordförande på två år.
- Beslöts att omvälja Birgitta Claesson och Erik Peters på två år. Kvarstående på ett
år är Ing-Mari Claesson och Märta Norlings.
- Beslöts att som suppleanter på ett år nyvälja Elisabeth Jobs, Christoffer Cederberg
och Lena Markusson.
§11. Beslöts att som firmatecknare välja ordföranden och kassören var för sig.
§12. Beslöts att som revisorer välja Bosse Pettersson och Marianne Bengtsson med Mats Otterström
som suppleant. Mats förklarade att det var sista året han ställde upp då han tyckte att han nästa år
borde falla för ålderstrecket då han fyller 90 år!
§13. Till bystugevärd och värdinna omvaldes Sture och Birgitta Claesson.
§14. Beslöts att omvälja Erik Peters som ombud till Hjulbäcks skogsägares SF.
§15. Till valberedning omvaldes Ingegerd Sörbu och Mats Andersson.
§16. Några frågor från föregående årsmöte fanns inte att uppta.
§17. Verksamhetsplanen som fanns bilagd i årsmötehandlingarna godkändes. På styrelsens förslag
beslöts att på prov indela byn i 2 verksamhetsgrupper.

§18. Framställningar från styrelsen till årsmötet. Beslöts på styrelsens förslag att rusta upp köket,
inkluderande byte av köksluckor, nya skåp, kakel, nytt golv och ny spisfläkt för en kostnad av 125.000
kr inklusive moms. Enligt budgeten skall även akustiktak sättas upp i lilla salen för 30.000 kr.
§19. Till byuppsyningsmän valdes Lars Sörbu och Kerstin Furöstam. Till gruppansvarig för grupp 1
Norra byn valdes Marianne Bengtsson och för grupp 2 Hjulbäcksvägen Kerstin Furöstam.
§20. Inga motioner har inkommit varför punkten lämnas.
§21. I årsmöteshandlingarna föreslagen budget godkändes.
§22. Under punkten övriga frågor beslöts att av pengar avsatta för bastubygget bidra med 10.000 kr
för att dra ner elektricitet till strandområdet.
§23. Mötet förklarades avslutat.
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