
Protokoll fört vid Grönbo Bygdegårdsförenings årsmöte 11 mars 2018

1. Årsmötet öppnades av ordförande Joakim Wessman
2. Val av mötesfunktionärer

a) till årsmötesordförande valdes Joakim Wessman
b) styrelsens val av sekreterare var Pia Järnkvist
c) två protokolljusterare blev Björn Löfgren och Anna-Lena Löfgren

3. Föredragningslistan fastställdes – bilaga 1

4. Röstlängden fastställdes till 18 medlemmar – bilaga 2

5. Kallelsen till årsmötet var utsänt per brev och/eller e-post i god tid

6. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes av Joakim Wessman – bilaga 3
och ekonomiska berättelsen redovisades av Anna-Karin Svedjelid – bilaga 4

7. Revisorernas berättelse lästes av Pia Järnkvist – bilaga 5

8. Balansräkningen fastställdes – bilaga 6

9. Ansvarsfrihet för det gångna året beviljades styrelsen 

10. Antal styrelseledamöter ska vara nio (9) och ersättare två (2) 

11. Till ordförande för ett (1) år valdes Joakim Wessman – bilaga 7

12. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Bernt Hult, Leif Knutsson och Kenneth Björkman på två (2)
år. Inger Griberg valdes in på två (2) år. Till ersättare omvaldes Björn Löfgren på ett /1) år och
Anna-Lena Löfgren valdes in på ett (1) år. – bilaga 7

13. Till  arbetskommitté  valdes  Birgitta  Bergkvist  sammankallande,  Kjell  Karlsson,  Kent-Ove
Andersson, Jan Gustavsson, Bo Haglund och Mikael Persson – bilaga 7

14. Rätt att teckna föreningens firma har Anna-Karin Svedjelid och Joakim Wessman var och en för
sig.

15. Till revisorer valdes Helge Björling och Malena Andersson. Till ersättare valdes Kent Björling
och Anne-Marie Wallman

16. Ombud till bygdegårdsdistriktets stämma uppdrogs till styrelsen att utse.

17. Till ombud till Byatrumpeten www.byatrumpeten.se valdes Bo Bäckman.

18. Verksamhetsplan för 2018 lästes av Pia Järnkvist och fastställdes - bilaga 8

19. Medlemsavgiften ska vara oförändrad, alltså 150: - för enskild medlem och 300: - för familj.

20. Vi valde ingen valberedning.

21. Vi har nu en Facebook-sida ”Vårt Grönbo”. Lindesbergs kommuns utvärdering om Vinterspår är
den 14 mars. Inger Griberg deltar från oss. Vi har köpt in en hjärtstartare och fem personer i
föreningen har fått utbildning i hur den används.

22. Vi diskuterade om vi ska vara med på Vinterspår varje år. Utvärderingen som gjorts i föreningen 
lästes upp. Vi ska ta upp frågan igen i september för att se om intresse finns. Vi diskuterade om 
lekparken i ska åtgärdas. Sten-Åke Pettersson ska prata med ägaren Britt-Marie Andersson. Vi 
diskuterade även om en återvinningsplats. Hemsidan diskuterades och Bo Bäckman erbjöd sig att 
uppdatera den.

23. Årsmötet avslutades och ordförande Joakim Wessman tackar alla och det bjöds på smörgåstårta 
med dryck och kaffe.

Vid protokollet Ordförande Justerare Justerare

Pia Järnkvist Joakim Wessman Björn Löfgren Anna-Lena Löfgren

http://www.byatrumpeten.se/

