Protokoll fört vid Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte den 22 april 2019.
Närvarande: Enligt närvarolistan.
§ 1 Ordförande Kerstin Furöstam hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Kerstin Furöstam och till sekreterare valdes
Birgitta Claesson.
§ 3 Mötets utlysande godkändes.
§ 4 Föreslagen dagordning för mötet godkändes.
§ 5 Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Ingegerd Sörbu och Erik Peters.
§ 6 Det nya förslaget angående stadgeändring i stadgarna § 3, där det lades till en
mening (En person från varje fastighet är röstberättigad).
§ 7 Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.
§ 8 Kassörens rapport genomgicks och godkändes.
§ 9 Då ingen revisor var närvarande läste ordförande upp revisionsberättelsen, resultatet godkändes och fastställdes.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.
§ 11 Styrelseval: Beslöts att omvälja Ing-Marie Claesson som kassör på 2 år.
En vakans. Styrelsen får i uppdrag att få in en ordinarie ledamot.
Beslöts att omvälja Karin Gyllenstierna, Lena Markusson, Märta
Norlings till suppleanter på 1 år.
§ 12 Beslöts att som firmatecknare välja ordförande Kerstin Furöstam och kassör
Ing-Marie Claesson var för sig.
§ 13 Beslöts att omvälja Marianne Bengtsson och Elisabeth Jobs som revisorer samt
omvälja Kerstin Häggvik-Sundgren som revisorsuppleant.
§ 14 Till Bystuguvärdar omvaldes Birgitta Claesson och Sture Claesson.
§ 15 Beslöts att omvälja Erik Peters som ombud till Hjulbäcks skogsägares SF.
§ 16 Ingen valberedning vald. Styrelsen får i uppdrag att försöka hitta några som är
villiga att ställa upp.
§ 17 Inga frågor från föregående årsmöte kom upp.
§ 18 Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes. I samband med verksamhets-

planen togs loppisdagen den 20 juli upp. Skall vi ha loppis vid Bystugan, eller
hemma på egna gårdar? Eftersom det blir helikopterflyg vid Bystugan och
kaffeservering blev valet loppis vid Bystugan denna dag.
§ 19 Framställan från styrelsen: att köpa in 10 nya bord + en bordsvagn till Storstugan . Även 60 stolar. Borden vi har idag är rangliga, limmade åtskilliga
gånger. Även många stolar är limmade, en del spräckta och helt slut. Mötet
avslog klädda stolar. Mötet beslöt att vi köper in 10 bord + en bordsvagn. Mötet
beslöt att vi även köper in 37 oklädda stolar så det sammanlagt blir 80 st med
dem vi redan har. Ev. köpa lösa dynor till.
§ 20 Jan Plars och Kerstin Furöstam valdes till buuppsyningsmän.
Till gruppansvariga i våra 2 grupper väljer vi själva inom grupperna.
Inte klart vem som skall sköta byflaggan. Lämpligt är att det är någon som bor
i närheten. Dessutom skall en ny byflagga köpas in då den nuvarande är i dåligt
skick.
§ 21

En motion kom in från Klas som gällde grindstolpar vid Bystugan. Efter
mycket diskussion drog Klas tillbaka sin motion.
Grindstolparna får Bystugan sälja på loppis.

§ 22

Budgeten genomgicks och fastställdes.

§ 23

På övriga frågor berättade Henrik Back lite om Byabastun. Henrik har en
telefonlista på personer som är behjälpliga. Nu när det blir varmare ute
kommer han att sammankalla till arbetsdagar. Dax att lämna lite information
till alla bybor vad som händer på bastufronten. Inga andra övriga frågor kom
upp.

§ 24

Mötet avslutades av ordförande Kerstin Furöstam.
Vid protokollet:

…....................................................
Birgitta Claesson, sekreterare

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

Justeras:
….....................................................
Erik Peters

.............................................................
Ingegerd Sörbu

Protokoll fört vid Hjulbäcks Bystuguförenings extra möte den 22 april 2019.
§ 1 Mötet öppnades av ordförande Kerstin Furöstam.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Kerstin Furöstam till ordförande och till
sekreterare valdes Birgitta Claesson.
§ 3 Mötet har blivit i behörig ordning utlyst.
§ 4 Dagordningen godkändes.
§ 5 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Peters och Ingegerd Sörbu.
§ 6 Nya stadgar: Det blev en stadgeändring i § 3. Det tillkom en mening i
3:e stycket som lyder ”En person från varje fastighet är röstberättigad”.
§ 7 Ordförande Kerstin Furöstam avslutade mötet.
Vid protokollet:
…....................................................
Birgitta Claesson, sekreterare

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

Justeras:
…....................................................
Ingegerd Sörbu

…..................................................
Erik Peters

