PROTOKOLL FÖRT VID HJULBÄCKS BYSTUGUFÖRENINGS ÅRSMÖTE DEN 17 APRIL
2017 KLOCKAN 10.00 I HJULBÄCKS BYSTUGA.
Närvarande enligt närvarolista: Kerstin Furöstam, Urban Smångs, Mats Bäckström, Erik Peters,
Kerstin Peters, Birgit Hagberg, Bo Hagberg, Anders Billtoft, Leif Wilhelmsson, Mats Andersson,
Karin Gyllenstierna, Christofer Cederberg, Josefina Cederberg, Lennart Persson, Bengt Lasses,
Kerstin Lasses, Ewa Bergström, Klas Sarén, Jan-Ove Bergström, Karl Jonestål, Eivor Jonestål,
Märta Norlings Inga Pers, Ing-Marie Claesson, Ingegerd Sörbu och Birgitta Claesson.
§ 1. Kerstin Furöstam förklarade mötet öppet.
§ 2. Till mötesordförande valdes Kerstin Furöstam och Birgitta Claesson till sekreterare.
§ 3. Beslöts att förklara mötet i behörig ordning utlyst.
§ 4. Föreslagen dagordning godkändes.
§ 5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Peters och Mats Bäckström.
§ 6. Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse (finns med i årsmötesförhandlingarna).
§ 7. Beslöts att godkänna kassörens rapport.
§ 8. Revisionsberättelsen upplästes av ordföranden, då inga revisorer var på plats. Den godkändes.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§10. Styrelseval: Beslöts att omvälja Ing-Marie Claesson till kassör på två år.
Beslöts att välja Anders Billtoft till ordinarie ledamot på två år.
Kvarstående på ett år är Kerstin Furöstam ordförande, Birgitta Claesson och
Erik Peters.
Beslöts att omvälja Lena Markusson som suppleant på ett år.
Beslöts att välja Märta Norlings som suppleant på ett år.
En vakans. Styrelsen får i uppdrag att få in en suppleant under året.
§11. Beslöts att som firmatecknare välja ordförande Kerstin Furöstam och kassör Ing-Marie
Claesson var för sig.
§12. Beslöts att välja Elisabeth Jobs och omvälja Marianne Bengtsson som revisorer med Kickan
Munck-Eriksson som revisorsuppleant.
§13. Till Bystuguvärd och värdinna omvaldes Sture Claesson och Birgitta Claesson.
§14. Beslöts att omvälja Erik Peter som ombud till Hjulbäcks skogsägares SF.
§15. Till valberedning valdes Bo Hagberg och omvaldes Mats Andersson.
§16. Några frågor från förra årsmötet fanns inte.
§17. Verksamhetsplanen som fanns med i årsmötesförhandlingarna fastställdes.
§18. Någon framställan från styrelsen fanns inte.

§19. Beslöts att omvälja Lars Sörbu och Kerstin Furöstam som byuppsyningsmän. Grupperna
ser själva till att välja en den som skall vara ansvarig i de två grupperna.
§20. Styrelsens förslag att avslå motionen angående begravningskort godkändes av årsmötet.
§21. Budget för 2017 godkändes.
§22. Övriga frågor:
Jan-Ove hade ett förslag att man skulle öka verksamhetsbidraget till 500 kr och att man
då skulle få fördelar genom att hyra Bystugan gratis. Styrelsen tittar på detta.
Mats Andersson tyckte att man skulle städa på hemsidan. Josefina Cederberg, kunnig på
programmering kan hjälpa till med hemsidan. Vi skall ha en levande hemsida.
Kerstin Lasses frågade om hjärtstartaren var servad, vilket den inte är. Måste kollas upp.
Klas Sarén tog upp om vem är egentligen medlem i Hjulbäcks Bystuguförening.
Kerstin Furöstam tog upp om ansvarsfrågan när det gäller julgranen. Samma sak gäller
midsommarstången.
Eivor frågade om Storken och Kryckan. När det gäller Storken skall Jenny Sarén hjälpa
till att skriva namn på dem som fötts de senaste åren.
§23. Mötet avslutades av ordförande.

Vid protokollet:

Birgitta Claesson, sekreterare

Kerstin Furöstam, ordförande
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Mats Bäckström

