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Grängsbo Bygdegårdsförening 

org.nr: 886500-3696 

 

 

Protokoll Föreningsstämman den 26 februri 2019 

 
1. Ordförande B-O öppnade Föreningsstämman och hälsade de 10 deltagarna välkomna. 

2. Mötet var utlyst i behörig ordning.  

3. Dagordningen fastställdes och godkändes 

4. Val av: 

a.   B-O valdes till ordförande för mötet. 

b.  Götha valdes till sekreterare för mötet. 

c.  Anders Lund och Tor-Björn Apelgren valdes till justeringsmän och rösträknare för mötet. 

 

5. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes av var och en och godkändes. 

6. Torbjörn klargjorde för det gångna årets räkenskaper. 

7. Revisionsberättelsen lästes av var och en och godkändes 

8. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

9. Val av styrelse och suppleanter    Se sidan 1 

 Samtliga i styrelsen och dess suppleanter blir omvalda eller har ett år kvar. 

10. Val av revisorer.     Se sidan 1 

 Revisorerna och dess suppleanter blir omvalda resp. har ett år kvar. 

11. Val av valberedning     Se sidan 1 

 Annika Leanders och Leif Eriksson blir omvalda för 2 år.   

12. Val av övriga funktionärer i föreningen   Se sidan 1 

a. Badplatskommitté: Anders Lund och Ingvar Gustavsson blir omvalda 

             Viktor Netsman har ett år kvar. 

b. Festkommittén kvarstår oförändrad. 

13. Besluta om lokalhyror och medlemsavgifter   Se sidan 2 

a. Lokalhyror för 2020 

            Kassören lämnade ett förslag att höja hyran till 1800 resp. 1200 och 480 kr  

 för icke medlemmar. 

            Medlemmar får viss rabatt och hyr för 1500, 1000 och 400 kr. 

b. Medlemsavgifter för 2020  

            Oförändrat. 

14. Övriga frågor 

 Uppdelning i ansvarsområden står oförändrat. 

 Torbjörn Apelgren lämnade fram ett förslag om komplettering av Hyresavtal i 

form av en inlaga. 
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 Det beslöts nu definitivt att 1-maj-firandet läggs ner då vi tror att besökarna uteblir 

när fyrverkeriet läggs ner. SPF-kören och Viksjöforsbaletten skall snarast 

kontaktas om detta. 

 Sonja Björk som deltog i mötet delgav att hon och Stig Olsson är villiga att ställa 

upp vid tillfällen då det behövs. 

 Frågan om pimpeltävlingen togs upp och bestämdes preliminärt till 24 mars. 

       Möte om detta bestämdes till måndagen den 4 mars. 

15. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Götha Johansson (sekreterare) 

 

  Justeringsmän 

 

 

________________________________   ________________________________ 

          Torbjörn Apelgren               Anders Lundh 

  

 

 

 

 

 


