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Protokoll fört vid årsmöte med föreningen VÅR BYGD 1891 i Rösebo,  
den 12 mars år 2017. Närvarande 70 personer. 
 
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande för årsmötet valdes Jan Larsson och som sekreterare valdes Kerstin Larsson. 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
Ordföranden informerade om, att varje medlem har en röst. 
 
§ 3. Val av protokollsekreterare och rösträknare 
Till att justera dagens protokoll tillika dagens rösträknare valdes Eva Hallsten och Marita Krantz. 
 
§ 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Kallelse till årsmötet har i god tid skickats till alla medlemmar och annonserats i TTELA samt på VÅR 
BYGDs hemsida. Kallelsen godkändes. 
 
§ 5. Fastställande av dagordning.  
Dagordningen upplästes och godkändes.  
 
§ 5a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Alla medlemmar har fått verksamhetsberättelsen för år 2016 hemsänd med kallelsen. Dessutom finns 
den att läsa på VÅR BYGDS hemsida. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
§5b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 
Balans- och resultaträkningen för år 2016 redovisades och godkändes. Årets resultaträkning visar på 
ett minus av 79 kronor.  
 
§ 6. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 
Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. 
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser. 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 8. Fastställande av medlemsavgifter. 
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, vilken även för år 2017 är 25 kronor. 
 
§ 9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret. 
Verksamhetsplanen som tidigare föredragits godkändes och lades till handlingarna.  
För det kommande verksamhetsåret budgeterar föreningen att göra ett noll-resultat. 
 
§ 10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
Till ordförande för 1 år omvaldes Jan Larsson. 
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§ 11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år och växelvis så, att halva antalet ledamöter sitter 
kvar. 
 Som styrelseledamöter på en tid av 2 år omvaldes Bengt Bryngelsson, Hans Skarholm och Kerstin 
Larsson. 
Sitter kvar på 1 år gör Ragnhild Hallsten, Sylvia Larsson och Åke Persson. Åke planerar att flytta från 
bygden och avsade sig därför vidare styrelseuppdrag.  
Som fyllnadsval efter Åke Persson valdes Lars Krantz på en tid av 1år. 
 
§ 12. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant. 
Till revisorer omvaldes Ulla Carlsson och Sune Johansson. Som suppleant omvaldes Pelle Larsson 
 
§ 13. Val av valberedning, 2 stycken personer med 1 suppleant.  
Till valberedning omvaldes Gerd Hallsten och nyval av Gun-Britt Dahlgren. Till suppleant omvaldes 
Gunnar Hallsten. 
 
§ 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
Inga förslag eller motioner har inkommit. 
 
§ 15. Övriga frågor. 
Ragnar Hallsten ställde förslaget att föreningen VÅR BYGD skall försöka anordna kaféverksamhet i 
Rösebolokalen varannan vecka i höst. Bra för att folk som bor i trakten kan träffas och bra för att 
lokalen då används ännu mera. 
Beslutades att förslaget tas upp av styrelsen. 
 
 
Ordföranden Jan Larsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Han 
välkomnade därefter Niklas Karlsson och Roland Ljung som var dagens underhållare. 
 
 
Rösebo, den 12 mars 2017 
 
 
Kerstin Larsson                                                Eva Hallsten                                            Marita Krantz 
Sekreterare                                                         Justerare                                                    Justerare 
 
 
 
 
 
 


