Protokoll årsmöte med Tänndalens byalagsförening 2019-03-18
Antal deltagare inklusive styrelsen, 18 st.
§1. Val av ordförande; vi väljer Ture Myhr.
§2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare; vi väljer Jessica Swedén.
§3. Fastställande av röstlängd; alla 18 deltagare är medlemmar och röstlängden
fastställs.
§4. Val av två justerare för årsmötesprotokollet; Ann-Marie Sturesson och Leif
Lundin väljs.
§5. Godkännande av kallelsen; annons har funnits i Fjällnytt, på Facebook och på
hemsidan och godkänns.
§6. Styrelsens redovisning av det gångna räkenskapsåret; Ture går igenom
verksamhetsberättelsen. Bygdegården har varit uthyrd mycket, vi har ordnat
marknader och snyggat till i byn mm. Lena går igenom ekonomin. Vi har en förlust på
5700 kr som beror på räntekostnader på ca 19000 kr på lånet till Tänndalen Arena.
Lånet är nu löst. Vi godkänner redovisningarna.
§7. Revisorernas berättelse; Björn Mörtberg läser upp revisionsberättelsen.
§8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning; årsmötet fastställer
resultat- och balansräkningen.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter; årsmötet lämnar ansvarsfrihet.
§10. Beslut med anledning av fastställd balansräkning; årsmötet beslutar att överföra
årets förlust till ny räkning.
§11. Redovisning av budget- och verksamhetsplaner; styrelsen har ingen fastställd
plan men kommer bl. a att fortsätta arbetet med Tänndalen Arena, valborgsfirande,
begränsat sommarcafé, motionsbingo, naturvandringar, väg- och bystädning,
höstmarknad, loppis, julmarknad, underhåll på byggnader & badplatsen samt
lupinröjning. Ture visar bilder från skapandet av Arenan och Elias berättar om våra
planer. Vi kommer att söka pengar från Arvsfonden eftersom vi fick avslag på vår
bygdemedelsansökan.
§12. Val av ordförande i föreningen; omval på Ture Myhr.
§13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter; omval av ledamot Tore Kaltoft,
och kassör Lena Nilsson på två år, omval av suppleant Elias Nygren två år och
eftersom att Robin Svedén har flyttat gör vi ett fyllnadsval av suppleant Angela Myhr
ett år. Vi väljer enligt valberedningens förslag. Jessica Swedén och Ylva Lind har ett
år kvar på sina poster.

§14. Val av revisorer samt suppleanter; omval av Björn Mörtberg & Ulla Wallstam.
Omval av Ann-Marie Sturesson som revisorssuppleant ett år. Vi väljer enligt
valberedningens förslag.
§15. Val av kommittéer; vi har inga kommittéer men förslag på omval av vaktmästare
Tore Kaltoft. Vi väljer enligt valberedningens förslag.
§16. Val av valberedning; nyval av Johan Forssén och omval av Ingemar Lind. Vi
väljer enligt valberedningens förslag.
§17. Beslut om belopp för medlemsavgift; styrelsen föreslår oförändrat 150
kr/medlem. Vi väljer enligt styrelsens förslag.
§18. Beslut om belopp för uthyrning av Tänndalens bygdegård;
styrelsen föreslår oförändrad avgift för möte 500kr,
fest för medlem föreslår ökning till 1000 kr (tidigare 500)
fest för icke medlem föreslår 2000 kr (tidigare 1500 kr)
Dygnshyra för färre än 10 personer 1750 kr,
Dygnshyra för fler än 10 personer 3500 kr.
Vi beslutar enligt styrelsens förslag.
§19. Övriga frågor
 Beslut om stadgeändring; vi tog ett beslut på föregående årsmöte om
stadgeändring angående styrelsens befogenheter, och att byalaget ansvarar
för fastigheten och kringliggande byggnader. För att ändra stadgarna krävs två
beslut på två följande årsmöten.
Årsmötet beslutar att stadgarna ändras.
§20. Avslut; vi avslutar mötet med kaffe och smörgås.
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