
Iselfors- Resna Bvsderåd

Protokoll fört vid Årsmöte 8 mars 2017

Plats:Betel- Igelfors

Mötets öppnande
Efter att ha hiilsat de cirka tjugo nåirvarande inledde Bygderådets orftirande Ingela Billström

årsmötets ftirhandlingar,

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet ansågs av mötet skett enligt stadgarna.

3. Upprättande av röstlängd
Det beslutades att röslåingd inte behövdes upprättas.

4, Fasställande av dagordning
Den inftir arsmötet foreslagna dagordningen, som i huvudsak regleras av

forenings stad gartra, fastställde s av mötesdeltagarna.

5. Val av ordfiirande fiir årsmötet
Att som ordftlrande att leda detta möte valdes Ingela Billström

6. Val avProtokollsliirare vid årsmötet
Att fora kvällens protokoll ustågs Anna Vilidu.

7. Val av två justeringsmän, vid val även fungerande som rösträknare
Som justerare av mötesprotokollet utsågs Sara Eriksson och Lena Eriksson.

8. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning fiir ilr 2016
Ingela Billstr<im läste upp verksamhetsberättelsen ftir det gångnåret.Redogörelsen fanns i
sammanfattning tillgåinglig ftir mötesdeltagarna i skriftlig form. Denna finns även bifogad i
protokolls pärmen.

Marie Pettersson rapporterade om Bygderådets ekonomiska ställning med kassa-,resultat-

och balans rapport.Dessa fanns ftir mötet tillgiingliga som skriftliga bilagor. Likvida
tillgångar, med vilket avses kassa och plusgiro, uppgick per 2016-1241 nll 154698,59:-

De totala inttikterna fiir verksamhetsåret belöpte till98 I22 i, medan kostnaderna inklusive

finansiella, uppgick till 94 812,12-

9. Föreningsrevisorernas beräftelse
Marie Pettersson 1äste upp revisionsberättelsen. De förordade full ansvarsfrihet ft)r styrelsen

i sin helhet.

10. Fråga om fastställande av resultat-balansräkning, samt disposition av tillgängliga
vinstmedel
Mötesdeltagana beslutade attfastståilla den presenterade resultat-och balansrapporten, samt

beslutade även i enlighet med styrelsens ftirslag att den redovisade behållningen- vilket
alltså avser ftireningens genom åren samlade överskott-skulle överftiras till ny riikning.
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11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade att ge styrelsen fiir lgelfors-Regna Bygderådets full ansvarsfrihet, efter

rekomendation fr an revisorema.

12. Beslut om medlemsavgifter fiir nästkommande år
Medlemnsavgifterna blir oloråindrade vilket innebiir:
Förening, ftiretag, familj 150:-
Enskild medlem 100 :-

Ungdom, pensioniir 50:-

13. Val av ledamöter till styrelsen
Ingela Billström orfiirdande avgår men kan vara kvar i styrelsen-ledamot (2 å,r).

Årsmötet beslutar att s§,relsen har ett konstituerande möte och väljer ordftirande.

Bengt Eriksson avgfu som ledamot.
Lena Eriksson önskade avgå men valdes på Malenas plats i 1 år.

Omval ftir ftiljande:
Sara Eriksson Ledamot (2 fu)
Tommy Rehnström Ledamot (2 är)
Nlval:
Ronny Eshleben Ledamot (2 är)
ÅsaAlden Ledamot (2 är)

14. Val av revisor
I Enlighet med valberedningens ftirslag valdes Inglis Einarsson till revisor.

15. Val av valberedare fiir detta och nästkommande år
omval :Conny Karlsson (2 är)
Jan Gustavsson har I årk.rrar

16. Behandling av ärenden som av styrelsen häns§utits till årsmötet, eller som hos

styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor {iire mötet.
Inga sådana iirenden eller frågor fanns att foreligga.

17. Övriga ärenden av informativ karaktärrsamt behandling av frågor och ftirslag som

under denna punkt ställs av mötesdeltagarna.
Hönshuset i Regna kommer eventuellt att ståingas, inget beslut taget ännu endast diskussion,

svårt med folk. Ar det folk som åir intresserade av att trjälpa till så går det bra att höra av sig

till Eva. De ska ha möte nästa tisdag.
Hantverkare sökes även dit. Det som finns tex iir mattor, trä, keramik.
Det finns galleriibutik och cafd med bröd och glass.

De brukar ha öppet fran niir skolorna slutar fram till Regna matken, öppet fredag och

lördagar 13-17.
Läggaut via hemsidan att hönshuset söker folk.

18. Mötets avslutande
Med detta avslutade Orftirande årsmötets fiirhandlingarna och tackar alla mötesdeltagarna

ftir visat intresse"
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Innan årsmötet började vidtogs en gemensam måltid bestående av soppa och smörgås och kaffe som

Ingalill Hansson lagat.

Vid protokollet: i
'.. ;tUa"t ^--- '*---r-***--.

Anna Vilidu

.Iusterat:

Lena Eriksson Sara Eriksson


