
Skokloster Bygdegårdsförening

Protokoll fört vid Skokloster Bygdegårdsförenings årsmöte 13 juni 2021

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Sonja Thunman Larsson öppnar mötet

2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet väljs Fredrik Anderstedt
Till sekreterare väljs Kristina Kalliala
Till protokollsjusterare tillika rösträknare väljs    Leif Lindqvist och Leif Andersson

3. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs

4. Fastställande av röstlängden
16 medlemmar närvarande enligt röstlängden. Röstlängden bifogas protokollet.

5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen befanns ha kommit medlemmarna tillhanda i rätt tid.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gånga
räkenskapsåret

Ordförande Sonia Thunman Larsson föredrar styrelsens verksamhetsberättelse och kassören
AnnaKarin Andersson föredrar den ekonomiska berättelsen.

Bygdegårdens verksamhet har påverkats av covid-19 pandemin och lokalen har varit uthyrd av
andra för olika aktiviteter 62 gånger det gånga året och som kan jämföras med 142 gånger
2019. Styrelsen har kunnat genomföra endast några aktiviteter i egen regi.
Av genomförda underhållsåtgärder kan nämnas målning av alla fönster i sidobyggnaden
Torpet. Tankarna har fortsatt kring framtida energilösningar men offerterna och aktiviteterna har
legat nere pga osäkerheten i hur pandemin utvecklas.

Bygdegårdsföreningens ekonomi påverkas givetvis av pandemin men är stabil. Det
kommunala föreningsbidraget har höjts och Bygdegården har ansökt och fått krisstöd för
verksamheten. Verksamheten går med förlust på -6.328,07 kronor.  en mindre förlust.
Styrelsens verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse
Leif Lindqvist läser upp revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.



8. Fråga om fastställande av balansräkningen samt disposition av resultatet
Årsmötet fastställer balansräkningen och styrelsens förslag att balansera den uppkomna
förlusten på 6.328,07 kronor i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen
Årsmötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet

10. Val av ordförande för ett år
Årsmötet väljer Caroline Thunman till ordförande för ett år

11. Beslut om
a) Antal ledamöter och ersättare: beslut, styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 4

ersättare
b) Mandatperiod för styrelsen: beslut, styrelseledamöter skall ha en mandatperiod om

2 år och väljas så att hälften är i tur att väljas ett år. Mandatperioden för ersättare är 1
år.

c) Ersättning till styrelsen, uthyrningsansvarig och gårdsansvarig: beslut, arvoden
skall vara oförändrade, nämligen, ett enhetligt arvode på 999 kr per år utgår till
ledamöter i styrelsen, till hyresansvarig och gårdsansvarig dock så att bara ett arvode
betalas ut per person

12. Val av övriga ledamöter och ersättare i styrelsen
Av ledamöterna avgick vid årsmötet Sonia Thunman Larsson, AnnaKarin Andersson, Jonna
Härmä och Kristina Kalliala.
Nyval till ledamöter: Marcus Ström, Sara Ström, Emily Backman, Brian Koudijs och Malin
Johnsson. Av dessa välja Marcus Ström, Sara Ström och Emily Backman för 2 år och Brian
Koudijs och Malin Johnsson för ett år.

Till ersättare väljs: Thomas Gustafsson (nyval), Jonna Härmä (nyval), Anette Bergen Gestrin
(omval) och Björn Öhlén (omval).

13. Val av gårdsansvarig, val av uthyrningsansvarig
Marcus Ström föreslår att styrelsen väljer gårdsansvariga och hyresansvarig. Stämman
godkänner förslaget.

14. Val av revisorer samt ersättare för ett år
Till revisorer väljs Leif Lindqvist (omval) och Kenneth Melin (omval).
Till ersättare väljs Roza Babek (omval).

15. Rätten att teckna föreningens firma
Årsmötet beslutar att föreningens firma tecknas av ordförande, Caroline Thunman, och
kassör, Malin Jonsson, var för sig eller styrelsen i förening.



16. Val av valberedning inför årsmötet 2020
Årsmötet väljer Leif Andersson (omval) och Joakim Söderström (omval)

17. Regler och belopp för medlemsavgifter 2022 samt avgifter för uthyrning av
lokal och material för år 2021

Årsmötet beslutar att årsavgiften 2022 är oförändrad dvs 150 kr för enskild och 200 kr för en
familj. Som medlem har man 10% rabatt på dygns- och halvdagshyra av lokalen.
Avgift för uthyrning av lokalen och uthyrning av material kommer att hållas oförändrad tills
styrelsen kommer med sitt förslag om prissättning.

18. Verksamhetsplan för år 2021
Sonja Thunman Larsson redogör för styrelsens Verksamhetsplan. Eftersom vi inte kan
förutse hur pandemin utvecklas vågar sig styrelsen på en försiktig verksamhetsplan. Teater
ligger högt i prioriteringen.
Verksamhetsplanen läggs till handlingarna.

19. Budget för 2020
Kassören AnnaKarin Andersson redogör för styrelsens förslag till budget. Årsmötet fastställer
budgeten.

20. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner fanns att behandla.

21. Bidrag till Vi Ungas Vänner
Årsmötet beslutar att hålla bidraget oförändrat. Bidraget uppgår till 100 kr per år.

22. Rapporter, styrelsen och övriga
Den nya styrelsen ser fram emot att börja sitt nya verksamhetsår med en ordentlig
genomgång och aktivitetsplanering, vilket gynnas av att aktivitetsnivån på grund av
pandemin är på en lägre nivå just nu.

23. Vid mötet väckta frågor och meddelanden
Leif Andersson väcker frågan om ordförandens mandatperiod som han föreslå skall vara 2 år
för att få bra kontinuitet. Styrelsen tar frågan vidare.

Fredrik Anderstedt berättar om Leader programmets medel för landsbygdsutveckling. Han
berättar att det ligger medel i storleksordningen 10.000.000 kr för denna typ av utveckling.
Styrelsen tar frågan vidare.

24. Mötets avslutande
Årsmötet avslutas.



Fredrik Anderstedt Kristina Kalliala
Ordförande Sekreterare

Leif Lindqvist Leif Andersson
Justerare Justerare


