Årsmöte

2013-03-10

Plats: Resarö bygdegård
Närvarande: 17 personer, enligt bifogade närvarolista.
Mötet öppnades av Elisabet Ebersjö Hallsénius
§1

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Hans W Berglund till ordförande och Marianne Hauge-Granqvist till
sekreterare.

§2

Val av justerare
Gittan Hultberg och Torbjörn Wallin valdes att justera dagens protokoll.

§3

Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelse till mötet var gjord i rätt tid och uppsatt på anslagstavlor på Resarö. Mötet
godkände förfarandet.

§4

Föredragning av verksamhetsberättelse
Elisabet Ebersjö Hallsénius läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och
lades till handlingarna.
Beslutades att överföra årets resultat + 35 215 kr i ny räkning.
Därefter informerade Elisabet om föreningens ändrade förutsättningar för att driva
verksamhet med anledning av att föreningen har tappat sin fasta hyresgäst Vaxholms
kommun (skolan). Totala beräknade intäkter uppgår i dagsläget till max 30 000 kr/år.
Under 2012 hade föreningen utgifter på totalt ca 85 000, vilket gör det ganska
uppenbart att det inte kommer att fungera som läget är nu. I olika informationsutskick
har styrelsen vädjat till Resaröborna att ställa upp för föreningen genom att dels betala
medlemsavgiften, dels att komma med idéer hur bygdegården skulle kunna användas.

§5

Föreningens revisor Cristina Telander läste upp sin revisionsrapport och föreslog att
mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§6

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

§7

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet beslutade utse:
Elisabet Ebersjö Hallsénius (nyval 2 år)
Per Olof Sundström (nyval 2 år)
Ragnhild Wester och Gunilla Lauthers till ersättare (nyval 1 år)
Anna Halldén, Ann Björck och Marianne Hauge-Granqvist kvarstår t.o.m. årsmötet
2014.
Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare.

§8

Val av revisorer
Cristina Telander omvaldes som revisor på 2 år och fyllnadsval för Hans Granqvist på
1 år.
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§9

Val av revisorssuppleanter
Torbjörn Wallin valdes som revisorssuppleant på 1 år

§10

Val av valberedning
Hans W Berglund tillsammans med Gittan Hultberg valdes att ingå i valberedningen

§11

Arvoden ska inte utgå till styrelsen. Ersättning för nedlagt arbete utgörs av en middag.

§12

Fastställande av medlemsavgift
Beslutades att medlemsavgiften höjs från 150 kr till 250 kr per familj för 2014 (se
motiveringen under § 5.

§13

Övriga frågor
Finansiering av Bygdeföreningen och dess verksamhet
Det diskuterades olika förslag för finansiering av verksamheten. Kostnaderna måste
minska och intäkterna öka. Antal medlemmar måste öka. Alla hushåll på Resarö
(drygt 1 100) har fått informationsbladet ”Ska Resarö bygdegård finnas kvar?? i
brevlådan. Vidare har information om ledig lokal satts upp på anslagstavlan vid
bygdegården. Trots alla utskick/informationsblad och genomförda aktiviteter verkar
det som Bygdeförening och dess verksamhet är ganska anonym. Resultatet av de
senaste utskicken kommer att ligga till grund för fortsatta åtgärder. Det finns behov av
någon form av ungdomsverksamhet på Resarö. Carina Eriksberger, som sitter i
nämnden för Barn och Utbildning i Vaxholms kommun, lovade att ta upp frågan med
berörda parter. Mötet beslutade dock att införa avgift med 500 kr/gång för föreningar
som hyr bygdegården för årsmöten och 100 kr för styrelsemöten. Idag är hyran för
privata fester 550 kr och för barnkalas 250 kr. Styrelsen fick i uppdrag att vid behov
justera dessa belopp. Styrelsen fick också i uppdrag att fastställa ett hyresbelopp för
företag som vill hyra delar av bygdegården liksom hyra för kursverksamhet/termin.
Bestämdes att Bygdeföreningen kallar till vår- och höstmöten för gemensamt
underhållsarbete.
Stadgeändring
Nya verksamheter i Bygdeförening kan kräva att stadgarna i § 2 utvidgas eller ändras.
Styrelsen återkommer i denna fråga för behandling på nästa årsmöte eller kallar till
extra föreningsmöte.

§14

Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras:

Marianne Hauge Granqvist

Hans W Berglund
Mötesordförande

Torbjörn Wallin

Gittan Hultberg
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