PROTOKOLL FÖRT VID
BRUNNAGÅRDENS BYGDEGÅRDSFÖRENINGS årsmöte
Söndagen den 5 mars 2017 i Brunnagården

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Gun-Britt Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Det var 23
stycken närvarande.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Mats Björklund.
§ 3 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Tibblin.
§ 4 Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes. Den har stått på Brunnagårdens hemsida och även i Enköpings-Posten samt på
lotteriets deltagarförteckning.
§ 5 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan genomgicks och godkändes.
§ 6 Val av protokollsjusterare
Till att justera årsmötets protokoll valdes Joakim Gustavsson och Mikael Litström.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Sekreterare Lotta Ståhlbrandt läste upp verksamhetsberättelsen för 2016 som därefter godkändes
och lades till handlingarna. Därefter redogjorde kassören Göran Wallin för in- och utgifter under
året.
§ 8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för 2016 upplästes och godkändes.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
§ 10 Val av ordförande för 2017
Till ordförande för Bygdegårdsföreningen 2017 omvaldes Gun-Britt Karlsson.

§ 11 Val av ledamöter i styrelsen samt suppleanter
Ordförande 1 år

Gun-Britt Karlsson, omval

Ledamöter 2 år

Olle Wallin, Lotta Ståhlbrant och Christoph Michold.

Ledamöter 1 år

Eva Wallin, Margareta Eriksson och Lars-Erik Tibblin.

Suppleanter 1 år

Bernt Nordin och Lia Starälv

Suppleanter 2 år

Göran Wallin och Mikael Litström, nyval.

§ 12 Val av revisorer samt suppleanter 2017
Till revisorer omvaldes Kerstin Wallin och Erik Jerpdal med Kerstin Tibblin som suppleant.
§ 13 Val av kommittér
Inre verksamhet: Eva Wallin , sammankallande. Margareta Eriksson, Kerstin Wallin och Kerstin
Törnberg, nyval.
Vedkommitté: Lars-Erik Tibblin, sammankallande, Göran Wallin, Pekka Westin och Anders Wallin,
nyval
§ 14 Val av ombud samt suppleanter till förbundstämman
Två ordinarie och två suppleanter skall väljas till distriktsstämman i Hökhuvuds bygdegård. Årsmötet
beslutade att styrelsen skall utse dessa ombud.
§ 15 Verksamhetsplan för 2017
Gun-Britt Karlsson redogjorde för v erksamhetsplanen 2017. Bland annat kommer det att bli
julgransplundring, Gökotta samt arbetsvecka. Ett studie besök vid Bjelkesta gård kommer att ske.
Mickelsmässmarknaden i oktober och musikpub i november. I december blir det adventskaffe.
Styrelsemöte n hålls varje månad. Eventuellt kommer Göran Ulväng och berättar om bygden. En
hälsoinspirationskväll med Lia Starälv kommer att anordnas.
§ 16 Val av valberedning
Till valberedningen valdes Anders Wallin, sammankalande, Catarina Wallin och Inger Birgersson.
§ 17 Arbetsvecka
Arbetsveckan beslutades till vecka 22. Arbeten kommer då att utföras både utomhus och inomhus.
§ 18 Medlemsregister och medlemsavgift
Medlemsregistret sköts av Christoph Michold och medlemsavgiften för Brunnagårdens
Bygdegårdsförening är på 50 kr/enskild och 100 kr/familj som betalas in på bygdegårdens bankgiro.

§ 19 Hemsida och bokningsansvarig
Brunnagårdens hemsida. brunnagarden.se, sköts av Ronnie Bengtsson. Hon tar tacksamt emot
förslag att läggas ut på den.
Till bokningsansvarig valdes Kurt Larsson.
§ 20 Information om sammanslagningen av JUF och BGF
Ejdon Johansson meddelade att han och Gun-Britt Karlsson jobbar vidare med sammanslagningen.
Hjälp har tagits av Roland Armholt.
§ 21 Övriga frågor
Ordföranden Gun-Britt Karlsson informerade om arbetet i Brunnagården. Det meddelades att en
gåva på 50.000 kronor skänkts av Ulf och Hanna Larsson. Stort tack. Pengarna kommer att användas
till renovering av stora salen.
Gun-Britt Karlsson tackade för förtroendet av att få vara ordförande ett år till. Hon tackade även alla
frivilliga som ställt upp och jobbat för Brunnagården. Därefter bjöds det på kaffe och smörgås.

§ 23 Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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