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Protokoll för ordinarie årsmöte 2022/03/27 kl 16.00

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas av Ida Takala, föreningens ordförande.
2a. Val av mötesordförande.
Mötet beslutar att välja Mattias Gustavsson till mötesordförande.
2b. Val av mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja Helena Sandell till mötessekreterare.
3. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet beslutar att välja Lennart Nygren och Ingrid Nilsson till protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning.
Mötet anser att årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning.
5. Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt).
Vi är 13 st medlemmar närvarande. 8 st på plats, 5 st via videosamtal. Inga fullmakter.
6. Fastställande av dagordning.
Punkten “mötets öppnande” saknades i dagordningen. Detta korrigeras i protokollet.
Dagordningen godkänns.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till verksamhetsplan har skickats ut till
alla medlemmar i förväg.
Verksamhetsberättelsen återges i stora drag. Ida tillägger att skatteverket sedan verksamhetsberättelsen
skickades ut har beviljat vår ansökan för att bli klassad som allmännyttig, idéell förening. Detta innebär
att om vi får ett överskott så kan vi spara dessa pengar över årsskiftet utan att behöva skatta på dem,
påpekar Eva Sporrner, kassör.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
Susanne Grundström, revisor, läser upp revisionsberättelsen. Revisorerna rekommenderar att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet. Susanne vill uppmärksamma att föreningens ekonomi är fortsatt bräcklig. De anser
dock att styrelsen gjort ett bra arbete och lagt ner mycket tid, engagemang och även privata medel.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Eva återger resultat- och balansräkning. Vi gick med förlust på 2210,00 kr.
Mötet godkänner resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner.
Inga motioner eller förslag har inkommit.
12. Presentation av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
och räkenskapsåret
Ida återger i stora drag förslaget på verksamhetsplan.
Susanne gör ett inpass ang. Leader Bergslagen. Hon sitter med i styrelsen för detta organ, och finns gärna
som resurs för föreningen i fortsatt arbete med ansökningar om Leader-pengar.



Eva läser igenom budgeten. Eva föreslår en fondering till bergvärmepumpen, vars försäkring går ut om 5
år. I budgeten finns utrymme för 3000 kr, men det skulle egentligen behövas ganska mycket mer.
Susanne ger en eloge till verksamhetsplanen och alla som vill vara med och bidra till årets aktiviteter.
13. Fastställande av medlemsavgifter.
Eva föreslår 100 kr. Ingrid föreslår att vi formulerar det som ett minimibelopp, att man gärna får ge mer
om man vill. Ida påpekar att man inte kan uteslutas som medlem ur en ekonomisk förening på grund av
att man inte betalar medlemsavgift, så den blir i praktiken frivillig.
Mötet beslutar att medlemsavgift fastställs till 100 kr.
Vill man betala mer så bokförs det som en gåva.
14. Valberedningens förslag på styrelsekandidater.
Erika Lindholm, Lotta Simonsson och Stefan Johansson har sagt upp sina platser som ledamöter.
Eva Sporrner, Helena Sandell, Per Johansson, Robert Norelius, och Kristoffer Särnstedt Gramnaes sitter
kvar då de bara suttit ett år.
Valberedningen föreslår Ida Takala som ordförande, samt Susanne Lindholm som ny ledamot. Styrelsen
kommer då bestå av 7 ledamöter.
15. Presentation från varje styrelsekandidat om hur denna vill berika föreningen under kommande
år.
Denna punkt utgår då den nya styrelsekandidaten inte är på plats.
16. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
Mötet väljer Ida Takala som ordförande.
b) föreningens kassör för en tid av 2 år.
Punkten utgår då sittande kassör har ett år kvar.
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år och vid behov fyllnadsval.
Mötet väljer Susanne Lindholm som ny ledamot för en tid av två år.
d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Lennart föreslår sittande (Kerstin Nilsson Alven och Susanne Grundström). Suppleant har inte hittats.
Mötet väljer om sittande revisorer.
e) Val av 3 personer till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
Eva föreslår sittande: Lennart Nygren, Ingrid Nilsson (sammankallande) och Christa Knobloch. Mötet
bifaller.
17. Övriga frågor. Stämman fattar inga beslut i de övriga frågorna utan dessa hänskjuts till
styrelsen eller vid behov extra årsmöte.
Inga övriga frågor.

Undertecknas:

Helena Sandell, mötessekreterare                    Mattias Gustavsson, mötesordförande

Lennart Nygren, justerare                                Ingrid Nilsson, justerare


