Protokoll från årsmöte 2019-03-05
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§4
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.

§ 9.
§ 10.

Mötets öppnande. Ordförande Jan-Olof Falk hälsade välkommen och öppnade mötet.
Mötesfunktionärer. Sven Fransson valdes till mötesordförande, Kerstin Gustafsson till mötessekreterare samt Gun-Britt Larsson och Carina Henriksson till justerare.
Årsmötet befanns behörigen utlyst (bl.a. i programblad som delats ut samt annons i FT.)
Dagordning. Den föreslagna dagordningen fastställdes.
Verksamhetsberättelse enligt bilaga 1. Godkändes och lades till handlingarna.
Ekonomi. Föreningens revisor Sven Fransson redogjorde för intäkter och kostnader under det gångna
året och läste upp revisionsberättelsen. Se bilaga 2.
Ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Val. a) Till styrelseordförande på ett år omvaldes Jan-Olof Falk.
b) Fyra ordinarie styrelseledamöter väljs på två år.
Till kassör på två år omvaldes Lars-Åke Ljunggren.
Sten Danielsson. Kerstin Gustafsson och Lennart Rundqvist kvarstår ett år.
c) Som styrelsesuppleant på två år omvaldes Hans Fernqvist och Joakim Andersson .Maria Torsein
kvarstår ett år.
d) Till ordinarie revisorer omvaldes Sven Fransson (sammankallande) och Torbjörn Hansson med
Hans Göransson som suppleant.
e) Till valberedning omvaldes Bernt Gustafsson (sammankallande) och Kenneth Gustafsson.
Som firmatecknare valdes Lars-Åke Ljunggren och Jan-Olof Falk (var för sig).
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Medlemsavgift, hyra. På styrelsens förslag beslutades att hyran för år 2020 skall vara oförändrad
200 kr för medlem och 300 kr för icke medlem. Vedkostnad 100 kr. Medlemsavgiften beslöts vara
oförändrad för 2020, 100 kr för vuxna och 30 kr för barn och ungdomar under 20 år.

§ 11. Inkomna förslag. Inga förslag har mottagits.
§ 12. Renovering av stora salen m.m. Jan-Olof och Sten informerade om gjorda reparationer.
Önskemål framkom om renovering av toalett och kök. Beslöts att ta in anbud för reparation av toalett.
§ 13. Information om Julmarknad på Falbygdens Ost 2018. Deltagandet gav ett gott resultat. Mötet var
positivt till att delta även 2019.
§ 14. Julparaden i Floby 2018. Vi fick en andraplats och 3.000 kr till kassan. Styrelsen funderar vidare om
ev. deltagande även 2019.
§ 15. Kommande programpunkter. Förslag om filmning av olika aktiviteter ex bakning, Lisettes målning
Tomas Torseins lantbruk.
§ 16. Tillsynslista för april 2019-mars 2020 skickades runt för påskrift.
§ 17. Nycklar. Alla i styrelsen skall ha nycklar. Janne har gjort 3 nya nycklar.
§ 18. Mötet avslutades. Efter kaffet fick vi besök av en” hemlig” gäst, Hanna Landahl som berättade om
sitt författarskap. Hon avtackades med blommor och en bok av Lennart Rundqvist.
Ordföranden Jan-Olof Falk tackade mötesdeltagarna för visat intresse och såg fram emot ett nytt verksamhetsår.

………………………………………….
Sven Fransson, mötesordförande

…………………………………………….
Kerstin Gustafsson, mötessekreterare

………………………………………….
Gun-Britt Larsson, justerare

……………………………………………..
Carina Henriksson, justerare

