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Protokoll fiirt vid Årsmöte 13 Mars 2019

Plats: Ekebo- Regna

Mötets öppnande
BygderådJs ordfiirande ÅsaAldön hiilsade de nåirvarande välkomna cirka 25 stycken

närvarande och inledde årsmötets ftirhandlingar.
Tyvän hade inbjudna politiker ffitt förhinder att komma till mötet.

F'råga om mötets behöriga utlysande
Kallilse till årsmötet ansågs av mötet skett enliE stadgarna, det har delats ut i brevlådor, i
tidning och affischering i Igelfors och Regna, och på Facebook.

Upprättande av röstlängd
Oåf beslutades att röstlängd skulle upprättas under mötesgången om det skulle visa sig

behövas.

Fastställande av dagordning
Den inftir årsmötet filreslagna dagordningen, som i huvudsak regleras av

förenings st adgarna, faststiillde s av möte sdeltagatna.

Val av ordfiirande ftir årsmötet
Att som ordforande att leda detta möte valdes ÅsaAldÖn.

Val av Protokollsfiirare vid årsmötet
Att föra kvällens protokoll utsågs Anna Vilidu.

Yal av fvå justeringsmän, vid val även fungerande som rösträknare
Som justerare av mötesprotokollet utsågs Marie Pettersson och Tommy Brakel.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning liir år 2018

Verksamhetsberäffelsen fiir det gångna året var utdelad till samtliga mötesdeltagarc.

Denna finns även bifogad i protokolls påirmen.

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

och balans rapport. Dessa fanns ftir mötet tillgtingliga som skriftliga bilagor. Likvida
ti1gangar, med vilket avses kassa och plusgiro, uppgick per 2018-12-31 tiLl176-333,27:'

Delotala intäkterna fiir verksanrhetsåret belöpte till 106.994 :-, medankostnaderna inklusive

finansiella, uppgick till 1 04.586,7 5 -.
Motordagen har en omsättning på ca 80.000:- och vinsten for motordagen blev ca 50.000:-

övrigt så kommer badplatsbidrag in och medlemsavgifter Samt bastuintiikter från

Regnagården (se över detta).

Under övr arr: furverkerier, glass, HLR utb.

9. Föreningsrevisorernas berättelse
Revisorerna Enar Nilsson och Inglis Einarsson var ej närvarande .Marie Pettersson läste upp

revisionsberättelsen. De ftirordade full ansvarsfrihet fiir s§relsen i sin helhet.
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10. Fråga om faststäIlande av resultat-balansräkning, samt disposition av tillgängliga
vinstmedel
Mötesdeltagarna beslutade att faststiilla den presenterade resultat-och balansrapporten, samt

beslutade även i enlighet med styrelsens ft)rslag att den redovisade behållningen- vilket
alltså avser föreningens gsnom åren samlade överskott-skulle överftiras till ny räkning.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade att ge styrelsen ftir Igelfors-Regna Bygderådets frrll ansvarsfrihet, efter

rekommendation från revisorerna.

1.2. Beslut om medlemsavgifter fiir nästkommande år
Medlemsavgifterna blir oforiindrade vilket innebär:
Förening, frretag, familj 150:-
Enskild medlem 100 :-

Ungdom, pensioniir 50:-

13. Val av ledamöter till styrelsen
Valberedningen Conny Carlsson tar ordet och fiireslår foljande:
Omval fiir ftiljande:
ÅsaA1d6n Ordforande (2 är)
Sara Eriksson Ledamot (2 är)
Tommy Brakel Ledamot (2 är)
Rohnny Ehsleben Ledamot (2 är)

Line Enocksson vill avsluta sin mandatperiod (1 år kvar) - nyva(fullnadsval till nästa

mandatperiod: Johan Gunnar
Samt Ingela Billström avgär och nyval Jerry Latvasalo.
Dessutom fi)reslog valberedningen den nya styrelsen att regelmässigt adjungera Lisa Nyström att

delta i dess arbete.

Följande har 1 år kvar:
Marie Pettersson (kassör), Anna Vilidu (sekreterare), Eva Hagström/Öberg (ledamot), Lena

Eriksson (ledamot)

Firmatecknare: Ordfiirande Åsa Ald ön 19 66-03 -27 - I 64 1

samt Kassör Marie Pettersson 1963-10-03-1668 tecknar firman var och en for sig.

14. Val av revisor
I Enlighet med valberedningens forslag valdes Inglis Einarsson, Enar Nilsson I ar kvar.

15. Vat av valberedare fiir detta och nästkommande år
omval :Conny Karlsson
Jan Gustavsson har 1 år kvar.
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16. Behandling av ärenden som av sfyrelsen hänskjutits till årsmötet, eller som hos

styrelsen skriftligt hegärt senast tre veckor fiire möteL

Inga sådana ärenden eller frågor fanns att ftireligga.

17. Övriga ärenden av informativ karaktärrsamt hehandling av frågor och förslag som

under denna punkt ställs av mötesdeltagarna.
Vår vision kring Regna Bygden inför 2020, samt önskelista till politiker fanns utdelat till
samtliga mötesdeltagare och det tillkom några önskemål som vi lägger till på listan:

Sjuksk«iterska i Igelfors någon dag/vecka, biblioteket erbjöd sig ÅsaAld6n öppna upp ibland

om intresse finns.
Listan mailar Eva till politikerna.
Åsa informerar om räddningstjiinsten, som de tidigare sagt så bor vi i ett svart hål och saknar

FIP bilar.
Räddningstjiinsten vill ha en informationskväll kring brandkunskap fiir de som är

intresserade, datum kommer senare.

På motordagen kommer de med den gamla brandbilen.

Det som är bestämt åir datum ftr utbildningen ftir fiirståirkt medmåinniska den 13e April, det

kommer dävaraTeori, sedan bestiims en lektion for praktiskt.

Victor Hallström kommer att hålla i HLR utbildning vid 2 tillftillen614 och2714, Victor

fixar inbjudan och lägger ut.

Rohnny-Ehsleben ber mötesdeltagarna att rösta om vilken ftirg de tycker busskuren skall ha.

Röd far 12 röster, Gul 10 röster, det blir då en röd busskur.

2Sl4kJ 10.00 är det städdag i Ekebo, allaat välkomna.

Vivi Hallström kommer med lorslag atttahitnågon som kan mycket om att starta ftiretag,

Vivi återkommer med ftirslag via mail.
Regna If har 3 fester i Maj, Juni,Juli.Vill någon hjälpa till hör av sig till Lena Eriksson-

O ringen söker siingplatser, man kan anmiila sig på hemsidan.

18. Mötets avslutande
Med detta avslutade Ordfiirande årsmötets forhandlingarna och tackar alla mötesdeltagarna

flor visat intresse.

Innan arsmötet började vidtogs en gemensam måltid bestaende av soppa och smörgås och pannkaka

och kaffe. Den goda soppan hade Lena Eriksson tillagat.
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Vid protokollet:

Justerat:

Anna Vilidu

Marie Pettersson Tommy Brakel


