Protokoll frân ârsmöte Grängsbo
Bygdegârdsförening
Datum:

2012-02-22

Närvarande: LeifEriksson, Pelle & Mona Sigvardsson, Annika Leanders, Lasse Holmström,
Ingvar Hedlund, Anita Denward, Ingvar & Elisabeth Gustavsson, Lisbeth & Ingrnar Berggren,
Marianne & Torbjöm Lund, Inga Fröstebro, Sammy Hansson, Bengt-Olof & Kristian
Leanders.
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~1.

Mötets öppnande

~2.

Mötets behöriga ut1ysande
Samt1igamedlemmar har blivit kallade till årsmöte via annonsering i Ljusnan
samt annonsbladet.

~3.

Dagordningen godkändes

~4.

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Leif Eriksson
'.
Till sekreterare för mötet valdes Annika Leanders
Till justerare att justera protokollet valdes Torbjörn Lund och Ingvar Hedlund

~5.

Var och en läste igenom Verksamhetsberättelsen innehå11andevilka aktiviteter
som varit på bygdegården under föregående år.
Detta godkändes utan några ftågor.

~6.

Pelle går igenom Balans och Resultat rapportema. Föregående årkunde
sammanfattas som ett bra år fastän Bingolottoförsäljningen och
medlemsavgiftema minskat. Försäljningen av kol ftån kolmilan går väldigt bra.
Vid senaste milan fick vi ihop 192 säckar, 92st 100 liters säckar och 100st 50
liters säckar. Varav vi sålt det mesta. Vi har även betalat 70 000 kr på lånet till
kommunen och ligger ändå på plus. Vi hade 108 582 kr på kontot före
avskrivningar. Det såg överlag bra ut och detta godkändes av medlemmama.

~ 7.

Var och en läste igenom revisionsberättelsen, och den var utan anmärkning.

~ 8.

Ansvarsftihetför styrelsenbeviljadesav medlemmama.

~ 9.

Val av styrelse och suppleanter.
LeifEriksson blev vald till ordförande på 1 år till. Mona Sigvardsson blev vald
som kassör på 2 år, men påpekar att det är sista gången hon ställer upp för omval
och att föreningen nu har dessa 2 år på sig att hitta en ny kassör. Övriga i
styrelsen har 1 år kvar innan omvaVnyval. Som ny suppleant för styrelsen valdes
Marianne Lund in.
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~ 10.

Revisorer och suppleanter har 1 år kvar innan omvaVnyval

~ 11.

Alla i va1beredningenbestående av Bengt-OlofLeanders, Ingvar Hedlund och
Ingvar Gustavsson omvaldes på 2 år.

~ 12.

a) Anita Denward och Lisbeth Berggren omvaldes i syfôreningskommittén på 2
år. Sen valdes även Mona Sigvardsson och Götha Johansson in i
syfôreningskommittén, också på 2 år.
b) 1badplatskommittén omvaldes Viktor Netsman på 2 år. Anders Lund och
Ingvar Gustavs~<?nhar 1 år kvar innan omva1/nyval.
c) Festkommittén består av 10 personer. Ingvar och Elisabeth Gustavsson,
Marianneoch TorbjömLund,Bengt-OlofLeanders,~ < :-- -- Kristian
Leanders, Lars-Erik Holmström, Annika Leanders och Micke Hildingsson.
Detta är ofôrändrat ffån fôregående år, ingen har sagt upp sig och ingen har
tillkommit.
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~ 13.

a) Det fôreslås att vi ska höja lokalhyran med 100 kr vardera på hela lokalen och
mellan salen vid icke kommersiella arrangemang och sänka hyran på
serveringen med 50 kr till 250 kr när denna hyrs ut mellan 1-4 tim. Sammy
påpekar att vid hyra vid kursverksamhet finns som altemativ att hyra endast
stora salen, vilket inte är möjligt då det inte går att stänga av till övriga
bygdegården på ett bra sätt. Därfôr stryks stora salen och altemativen är hela
lokalen, mellan salen och serveringen.
Det fôreslås även en höjning på vaktmästarbostaden från 1800 kr/mån till 2000
kr/mån. Efter röstning så fastställdes bägge fôrslagen enhälligt.
b) Medlemsavgiftema har under flera år legat lika, 60 kr fôr vuxen och 15 kr fôr
bam upp till 15 år. Inga fôrändringar fôreslås i år på detta och godkändes av
majoriteten av medlemmama vid röstning.

~ 14.

Övriga ffågor.
· Pelle tar upp ffågan om vi ska lösa lånet till kommunen och betala av det vi
har kvar så att vi slipper ränta och amorteringar. Föreningen kommer ändå
ha 113 000 kr kvar på kontot och vara skuldilia. Detta röstades enhälligt fôr
· Sammy tar upp ffågan om vi verkligen behöver ha 63 amperes säkringar på
bygdegården. Tydligen behövdes det fôrut åt orkestrama, men med dagens
utvecklade teknik så är ffågan om det fortfarande behövs. Det skulle göra
stor skillnad på elräkningen om vi kunde gå ner till 35 ampere. Det bestäms
att vi ska kontakta Fortum så att de Ìar komma och göra en besiktning.
· Inga fôreslår att vi ska prova att anordna motionsdans på bygdegården någon
ffedag kväll mellan 19:00-23:00. Både Bollnäs och Söderhamn brukar ha det
på ffedagar. Mona funderar hur det är med danstillstånd fôr sådana
tillställningar, det måste i så fall kollas upp. 1Bollnäs är det PRO som
anordnar dessa danser varannan ffedag och tar 100 kr i inträde, de har även
lite fika till fôrsäljning. Det beslutas att vi ska kolla upp detta och eventuellt
provkör vi någon fredag till hösten.

--I

.
~ 15.

Pelle infonnerar även om att fóreningen blivit skattebefriad i 5 år.

Som avslutning på mötet så delar Mona ut blomsterkvastar till några av våra
eldsjälar i fóreningen som ställer upp och jobbar jämt fór vår bygdefóreningen.
Föreningen visar sin uppskattning till: Ingvar och Elisabeth Gustavsson,
Marianne och Torbjöm Lund, Bengt-Olof Leanders och Lisbeth Berggren.
Mötet avslutat.
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Sekreterare: Annika Leanders
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Justerare: Torbjöm Lund
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Justerare: Ingvar Hedlund
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