Hjoggböle Byaförening
Årsmötesprotokoll 160314
Verksamhetsår 2015

Närvarande ur styrelsen Åke Stenlund, Annika Nyström, Annie Stenlund och Lisbeth Tjärnström.
Närvarande bybor Karin Häggmark, Torbjörn Häggmark, Mary Lindfors, Ulf Nyström, Rolf Eriksson,
Marine Westerberg, Jimmie Säll och Björn Lindholm.

Ordförande Åke Stenlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Till ordförande för mötet valdes Åke Stenlund.
Till sekreterare för mötet valdes Lisbeth Tjärnström.
Till protokollsjusterare valdes Karin Häggmark och Torbjörn Häggmark.
Dagordningen godkändes.
Mötet ansågs behörigt utlyst.
Verksamhetsberättelse samt kassarapport godkändes och lades till handlingarna.
•

Lisbeth läste upp verksamhetsberättelsen ( bilaga 1) . Tyvärr så har medlemsantalet
minskat med 26 medlemshushåll till 92. Glädjande är att antalet betalande föreningar
ökat från 2 till 6. Vi kan också konstatera att antalet uthyrningstillfällen av Folkan har
minskat mycket jämfört med 2014.

•

Åke redovisade balans- och resultatrapporten (bilaga 2) som visar att byaföreningens
tillgångar inklusive projektet författarbyn uppgick efter bokslutsåret till 55 481 kr
vilket är20 152 kr sämre än 2014. Intäkter är främst medlemsavgifter, kommunala
bidrag samt betalning för skötsel av hockeybanan som vi delar med HIF. Kostnader
under året är främst avloppsgrävningen som uppgick till 58 208 kr, det kommunala
bidraget för detta 31 522 kr gör att föreningens kostnad uppgick till 26 686 kr.
Glädjande är att uppvärmningskostnaden minskat med 5 487 kr jämfört med 2014,
luftvärmepumpar och en ganska mild vinter är nog anledningen till detta.
Målet vad gäller bokslutet är att ha medel för ett års förbrukning i behållning.

7. Revisorernas rapport lästes upp av Åke eftersom revisorerna var förhindrade att delta.
Revisorerna hade inget att erinra.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Val av styrelse och övriga funktionärer.
11. Ordförande för ett år utser styrelsen på det konstituerande mötet, då något förslag på
ordförande inte fanns och det inte kunde väljas någon till ordförandeposten på årsmötet.
12. Till ordinarie styrelse ledamöter för 2 år valdes Marine Westerberg som ersättare för Annika
Nyström som avsagt sig sitt uppdrag och Jimmie Säll som ersättare för Åke Stenlund som avsagt
sitt uppdrag. Annie Stenlund avsa sig sitt uppdrag och som ersättare och ordinarie styrelse

ledamot för 1 år valdes Torbjörn Häggmark. Lisbeth Tjärnström och Samantha Edström sitter
kvar 1 år till. Anna-Ellen Edström sitter kvar som suppleant 1 år till.
13. Till revisorer på 1år återvaldes Gunnar Hedman och Erika Lövdahl.
14. Till valberedning för 1 år valdes Åke Stenlund, sammankallande och Björn Lindholm.
15. Medlemsavgiften för 2016 föreslogs återgå till 150 kr/ år och hushåll och årsmötet fastslog
detta. Avgiften för föreningar fastslogs oförändrad till 200 kr/ år, då ingår gratis faktasida eller
länk till egen hemsida på byaföreningens hemsida och billigare lokalhyra.
16. Övriga frågor.
•
•
•
•
•

Kassören Marianne Andersson fortsätter ett år till.
Förslag till handlingsplan är överlämnat till den nya styrelsen att fortsätta utveckla.
Förslag om inskaffande av Swish för att underlätta transaktioner. Styrelsen får ta
ställning till detta.
Ulf Nyström informerade om Viltvårdsföreningens dag 13 augusti vid jaktstugan
vid Videtjärn.
Åke informerade om att författarbyn anordnar teater i form av två tältföreställningar
Lördagen den 16 juli samt högläsning kväller nu i april 5, 12 och 19.

17. Åke avslutade mötet och tackade för deltagandet. Fika serverades därefter.
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