AUSAS BYGDEGARDSFORENING

Protokoll Arsmote 2019 - 02 -15
§ 1.
Motets oppnande
Ordforande Claes Meijer halsar medlemmarna vaikomna och forklarar motet
foroppnat.
§ 2.
Val av ordforande for arsmotet
Arsmotet beslutar att vaIja Inger Nyrell att leda arsmotet.
§ 3.
Anmafan av styrelsens val av sekreterare for arsmotet
Monica Jonsson anmals som sekreterare for arsmotet.
§ 4.
Faststafiande av rostfangd
Arsmotet godkanner att aktuellt medlemsregister utgor rostlangd.
26 deltagande medlemmar.
§ 5.
Vai av tva justeringsman som tiiisammaris med motesordforande
Justerar protokoll fran arsmotet
Arsmotet beslutar att vaIja Margaretha Jonsson och Malin Ekenmo att justera
protokollet fran arsmotet.
§ 6.
Godkannande av kallelse
Arsmotet godkanner att kallelse ar utskickad, respektive lamnad, i enlighet med
det stadgarna foreskriver.
§ 7.
Faststaliande av dagordning
Arsmotet faststaller den av styrelsen foreslagna dagordningen.
§ 8.
Foredragning av styrelsens och revisorernas berattelse
Leif Nyrell presenterar verksamhetsberattelsen (se bilaga 1). Redovisningen
presenteras via duk och projektor.
Gabrielle Scott laser upp och kommenterar revisorernas beratteise.
(se bilaga 2)
Arsmotet beslutar att godkanna verksarnnetsberatteisen och revisorernas
beratteise.
§ 9.
Faststaliande av resultat- och balansrakning
Kassor Bertil Ericsson foredrog resultat- och balansrakning (se bilaga 3).
Redovisningen sker for forsta gangen via duk och projektor, viiket ger en bra
overs! kt.
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Arsmotet faststaller resultat- och balansrakning.
§ 10.

Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen

Arsmotet beslutar i enlighet med forslag fran revisorerna, att beviija styrelsen
ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret.
§ 11. Medlemsavgifter
Styrelsen foresiar oforandrade medlemsavgifter for 2020. Dessa ar:
a) 150 kr per enskild medlem
b) 300 kr perfamilj
c) 500 kr per forening, for 20 ggr, darefter 50 kr per gang.

Arsmotet beslutar i enlighet med forslaget fran styrelsen.
§ 12.

Lokafhyror

Arsmotet beslutar i enlighet med forslag fran styrelsen att faststalla
oforandrade lokalhyror for 2020, med tillagget att styrelsen har tillatelse att
korrigera hyrorna for 2020 om el/oljepriserna fortsatter ligga pa denna hoga
niva eller stiger ytterligare.
a)
b)
c)
d)
e)

600 kr for medlem i festlokal nb. med kok
1 000 kr for icke medlem i festlokal nb med kok
250 kr for medlem i lokal pa overvaning
500 kr for icke medlem i lokal pa overvaning
500 kr per forening och ar, enligt tidigare faststalld praxis.

§ 13. Budget- och verksamhetsplan
Ordforande Claes Meijer foredrar styrelsens forslag till budget och
verksamhetsplan, (se bilaga 4).

Arsmotet beslutar att godkanna styrelsens forslag till budget- och
verksamhetsplan.
§ 14.

Val av ordforande

Valberedningen foresiar att Claes Meijer ska valjas till ordforande for ar 2019.
Arsmotet beslutar att valja CJaes Meijer till ordforande for ar 2019.
§ 15.
Val av dvriga styrelsemedlemmar och suppleanter.
Valberedningeris ordforande foredrar forsiag pa ledamoter ocii suppieanter.
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Ordinarie ledamoter:

Arne Andersson
fierti! Ericsson
Inga-Britt Jonsson
Monica Jonsson
Leif Nyrell
Sengt Tufvesson

Suppleanter:

Hakan Bergstrom
Malin Ekenmo
Jorgen Persson

omval - 1 ar
omval - 2 ar
omval - 2 ar
tidigare vald till arsmotet 2020
nyval - 2 ar
amva! - 1 ar
- omval - 1 ar
- nyval - 1 ar
- omval - l a r

Arsm5tet besrutaf i eniighet rned vaiberedningens forsiag.
§ 15. Val av revisorer och suppleanter
Valberedningen foresiar nyval av Camilla Rosqvist och omval av Hans-Ake
Jonsson som ordinarie revisorer, samt Gabrielle Scott och i a r s Svenstrup som
suppleanter.

Arsmotet besiutar att va^Ja Camilla Rosqvist och Hans-Ake Jonsson som
ordinarie revisorer, samt Gabrielle Scott och Lars Svenstrup som suppleanter.
Alia pa 1 ar.
§ 17.

Val av valberedning
Arsmotet beslutar att valja Rickard Forsell och Kenneth Rafstedt till
valberedningen. Dessutom lamnas en vakant plats till vaiberedningens
forfogande. Rickard Forsell ar sammankailande for valberedningen.
§ 18. Ovrlga fragor
Diskussion uppstar om huruvida alia deltagare i studiecirklarna maste vara
betaidnde rnediernrnar i foreningen. Cirkiarna ar ordnade i samarbete meiian
flera foreningar. Fragan overlates till styrelsen.
Forslag ges, att vi bor lagga upp aktuella uppgifter pa hemsidan och att
Facebooksidan bor hallas oppen for medlemmars inlagg. Detta overlates till
styrelsen. Policy for bildti'istand diskuteras och overiates til! st/reisen.
Huruvida vi behover fler eller battre rullgardiner i nedre lokalen diskuteras.
§ 19. Arsmotets avslutande
Inger Nyrel! tackar motesdeltagarna for visat intresse och fdrkiarar motet for
avslutat och tackas for sin insats som ordforande. Ordforande Claes Meijer
tackar Bertil Ericsson med sedvanlig gava, for hans fina arbetsinsats med puben
under det gdngna aret. Han riktar sedan ett speciellt och varmt tack till Bertil
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och Christel for de enastaende insatser de bada har gjort, genom att under
foreningens 25 ar, ha tagit ett stort ansvar med att halla igang
pubverksamheten.

Justeras: 2019 -

Margaretha Jonsson

Monica Jonsson, sekreterare

Malin Ekenmo

