FÖRENINGEN FOLKETS HUS u p a I BREDSJÖ
Protokoll vid årsmöte söndag 28 mars 2021

Mötet öppnas
1. Val av mötesordförande.
Till mötesordförande väljs Jenny Kronman.
2. Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare väljs Ingrid Wirengren.
3. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare väljs Alf Wikström och Ulla Sporrner.
4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning.
Årsmötet finner att så är fallet.
5. Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt).
Röstlängden godkänns och bifogas till protokollet. På årsmötet deltar 18 medlemmar. Till
detta tillkommer fullmakt för 11 medlemmar. Röstlängden består således av 29 personer.
6. Fastställande av dagordning.
Ett tillägg till punkt 15.3: Val av tre suppleanter.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen har skickats ut tillsammans med kallelsen. Inga frågor finns. Därmed
finner mötet att den godkänns.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

1

Eva redogör för redovisningskonsulternas utlåtande för verksamhetsåret fram till 31/ 10 -21,
samt för hela kalenderåret 2020. Båda revisionerna rekommenderar årsmötet att bevilja
avgående styrelsen ansvarsfrihet. Det som anmärks på är att ekonomin vid årets slut varit
tämligen dålig, varför den senare revisionen uttryckt sin oro över styrelsens framtid.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Kassören redogör för inkomster och utgifter under året.
Årsmötet fastställer årets resultat- och balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet beslutar att ge ansvarsfrihet till både den styrelse som avgick i oktober 2020 och till
den som suttit november 2020 - mars 2021.

11. Fastställande av förslag till verksamhetsplan, samt behandling av budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Ordförande Mattias berättar om verksamhetsplanen för 2021. Nu när lägenheten är klar
ligger fokus på mer utåtriktade aktiviteter som slaggstensutställning, vandringshelg och
loppishelg.

Kassör Eva redogör för 2021 års budget.

Inga frågor. Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2021.

12. Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner.

Inga andra motioner än stadgeförslaget har inkommit.

2

1. Beslut att anta de nya stadgarna.

Eva redogör för hur processen med att ta fram stadgeförslaget gått till. Förslaget har
diskuterats och granskats av stadgegruppen, enskilda medlemmar och storägarna IF Metall,
Socialdemokraterna och Folkhögskolan mfl. De senare har även skänkt tillbaka sina andelar
så att det numera är endast individer som är medlemmar. Även Companion och Bolagsverket
har granskat stadgarna.
Frågor om valberedningens arbete. Bör gruppen vara större - tre personer? Bör
valberedningen uppmana medlemmar att nominera kandidater senast sex veckor i förväg?
Fråga om strykning: Bör formuleringen att styrelsen ska företräda olika kön och intressen
strykas?
Fråga om valberedningen ska väljas för ett eller två år - ska detta ändra i nya stadgarna från
två till ett år (nu står det olika)? Paragraf 16.
Fråga om Folkets Hus webbadress inte ska stå med i handlingarna, eftersom detta kan
förändras.
Förslag på ändringar i de nya stadgarna:
-

-

Valberedningen ska bestå av tre personer.
Valberedningen ska uppmana medlemmar att nominera kandidater till styrelsen så att
förslag finns senast sex veckor före årsmötet.
Stryka stycket om att i styrelsen ska ingå båda könen och olika intressen i paragraf 16.
Årsmötet röstar om förslaget med resultatet 21-3 till förmån för att meningen ska strykas.
Två medlemmar avstår från att rösta.
Valberedningen väljs på ett år.
Ta bort webbadressen i stadgarna.

Årsmötet beslutar att anta alla förslag på förändringar, samt att anta förslaget på de nya
stadgarna i sin helhet.
Vid ett extrainsatt årsmöte kommer stadgarna att beslutas om på nytt, och om de antas då
börjar de att gälla.

13. Valberedningens förslag på styrelsekandidater.
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Valberedningen presenterar sina kandidater:
Ordförande: Ida Takala
Kassör: Eva Sporrner
Ledamöter: Helena Sandell, Kristoffer Särnstedt Gramnaes, Erika Lindholm
Suppleanter: Lotta Simonsson, Stefan Johansson, Per Johansson
Revisorer: Susanne Grundström, Kerstin Nilsson Alvén

14. Presentation från varje styrelsekandidat om hur denna vill berika föreningen under
kommande år.
Eva Sporrner: Vill helst arbeta med renovering och aktiviteter, men har även tid att arbeta
med kassörsuppgifterna.
Kristoffer Särnstedt Gramnaes: Har gärna fokus på uteaktiviteter och gym.
Erika Lindholm: Vill att huset ska användas till det byn har behov av. Har gärna ansvar för
kommunikation och sociala medier.
Lotta Simonsson: Ny i föreningen.
Per Johansson: Vill helst arbeta praktiskt med huset och framför allt Folkets Park, samt hitta
finansiering.
Susanne Grundström: En revisor granskar inte bara ekonomin, utan även verksamheten i
stort. Vill vara support till styrelsen. Har stor erfarenhet av föreningsarbete.

15. Val av:
1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
2. Föreningens kassör för en tid för 2 år.
3. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år och vid behov fyllnadsval 1 år.
Tillägg: Val av tre suppleanter.
4. Två revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta. Till suppleant finns ingen kandidat, denna förblir vakant.
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5. Val av tre personer till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
sammankallande. Tre personer på förslag: Lennart Nygren, Ingrid Nilsson och Christa
Knobloch. Ingrid utses till sammankallande.

Årsmötet antar valberedningens förslag och väljer samtliga kandidater till respektive
befattning.

17. Övriga frågor. Stämman fattar inga beslut i de övriga frågorna utan de hänskjuts till
styrelsen eller vid behov extra årsmöte.
Förslag från Susanne Grundström att styrelsen tar kontakt med Leader Bergslagen för att
bli medlem som förening och därmed kunna samverka och söka projektpengar.
Timmy vill förtydliga att han varit med hela mötet, bara inloggad i olika namn.

18. Årsmötet avslutas
Mötesordförande avslutar mötet, gratulerar till den nya styrelsen och tackar för allas
medverkan.

Sekreterare: Ingrid Wirengren
Protokollet justeras:
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