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MÖTESPROTOKOLL FÖR EXTRAINSATT ÅRSMÖTE 

I FÖRENINGEN FOLKETS HUS I BREDSJÖ U.P.A. 

27/11 2020 

1. Årsmötets öppnande 

Suppleant Mattias Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet kl          
18.13. 

2. Val av funktionärer för årsmötet 

a) Val av mötesordförande 

Årsmötet beslutade att välja Helena Sandell till mötesordförande. 

b) Val av mötessekreterare 

Årsmötet beslutade att välja Ingrid Wirengren till mötessekreterare. 

c) Val av två justerare tillika rösträknare 

Årsmötet beslutade att välja Timmy Andersson och Lennart Nygren till justerare 
tillika rösträknare. 

3. Fråga om det extrainsatta årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutade att mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning. 

4. Godkännande av dagordning 

Årsmötet beslutade godkänna dagordningen. 

5. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 16 medlemmar. 

Timmy Andersson, Mattias Gustafsson, Lennart Nygren, Alf Wikström, Gunilla 
Josefsson, Per Johansson, Erika Lindholm, Curt Linderholm, Helena Sandell, 
Rohollah Amiri, Eva Sporrner, Ingrid Wirengren 

Bella Kronman representerar sig själv samt Hällefors folkhögskola. 

Susanne Grundström representerar Socialdemokraterna i Hällefors samt Peter 
Carlsson.  
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6. Val av fem styrelseledamöter för perioden fram till nästa årsmöte 

Valberedningen presenterade sitt förslag.  

Kandidaterna presenterade sig och sina intresseområden.  

Årsmötet beslutade att välja Mattias Gustafsson, Stefan Johansson, Ingrid 
Wirengren, Erika Lindholm och Eva Sporrner till styrelseledamöter. 

7. Val av kassör (en av de ovan valda ledamöterna) 

Årsmötet beslutade att välja Eva Sporrner till kassör. 

8. Val av två suppleanter 

Årsmötet beslutade att välja Per Johansson och Kristoffer Gramnaes Särnstedt till 
suppleanter. 

9. Val av en person till valberedningen 

Årsmötet beslutade att välja Bella Kronman till valberedningen. 

10. Övriga frågor för diskussion, ej beslut 

● Paketauktion 12/12.  

Digitalt. Vi vill gärna ha in många paket, man kan lämna i Folkets hus, eller till 
Gunilla, Ingrid eller Mattias. Håll utkik på facebooksidan, det kan bli auktion 
redan 1/12, ett paket om dagen.  

● Varför avgick den förra styrelsen? 

Gunilla redogör för den förra styrelsens avhopp. De avgick eftersom de kände 
att de inte kunde verka i den riktning som medlemmarna önskade. Det var 
även en ledamot som kände sig mobbad under och efter förra mötet.  

● Ansvarsfrihet vid ordinarie årsmöte i mars? 

På årsmötet i mars gör man en punkt för ansvarsfrihet fram till 31/10 2020 
gällande den föregående styrelsen, och en för den nya styrelsens 
ansvarsfrihet från och med detta möte fram till ordinarie årsmöte. Detta enligt 
Gunilla som talat med Bolagsverket.  

● Lägenheten 

Eva arbetar i lägenheten lö-må varje vecka och vill gärna ha hjälp och 
sällskap. Kontakta Det är mycket kvar att göra. Det finns vit färg över om 
någon vill ha.  
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● Hemsidan 

Eva redogör för arbetet med hemsidan bredsjofolketshus.se. Där finns gamla 
stadgarna och förslag på de nya, samt en lista på idéer på möjliga aktiviteter 
och ansvarsområden som kan vara aktuella i föreningen.  

● Arbetsgruppen för omvandling till ideell förening samt förslag för nya stadgar 

Timmy redogör för arbetet som är i full gång men inte klart. Arbetet 
presenteras på medlemsmötet den 11 januari.  

 

11. Årsmötets avslutande 

Ordförande Helena Sandell tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet kl 
19.27. 

 

______________________________________________ 

Sekreterare 

 

______________________________________________ 

Mötesordförande 

 

______________________________________________ 

Justerare 

 

______________________________________________ 

Justerare 

 

 


