
Protokoll fört vid Grönbo Bygdegårdsförenings årsmöte 7 juni 2020 

1. Årsmötet öppnades av ordförande Joakim Wessman. Ordförande beklagade att årsmötet var 

försenat beroende på den pandemi som råder. 

2. Val av mötesfunktionärer 

a) till årsmötesordförande valdes Joakim Wessman 

b) styrelsens val av sekreterare var Anna-Lena Löfgren 

c) två protokolljusterare blev Pia Järnkvist och Bengt Rask 

3. Föredragningslistan fastställdes – bilaga 1 

4. Röstlängden fastställdes till 16 medlemmar – bilaga 2 

5. Kallelsen till årsmötet var utsänt per brev och/eller e-post och sociala medier 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 Anna-Lena Löfgren – 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 Anna-Lena Löfgren – bilaga 7 

12. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Bernt Hult, Leif Knutsson, Kenneth Björkman och Inger 

Griberg på två (2) år. Fyllnadsval gjordes för Björn Löfgren på ett (1) år. Till ersättare 

omvaldes Pia Järnkvist på ett (1) år. Nyval gjordes för Joakim Wessman på ett (1) år - bilaga 7 

13. Till arbetskommitè valdes Birgitta Bergkvist som sammankallande. Kjell Karlsson, Kent-Ove 

Andersson, Jan Gustavsson, Bo Haglund, Micael Persson, Birgitta Kings och J-O Helldin – 

bilaga 7 

14. Av årsmötet taget beslut har Anna-Lena Löfgren och Anna-Karin Svedjelid rätt att vara 

firmatecknare 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 Anna-Lena Löfgren. 

18. Verksamhetsplan för 2020 lästes upp av Joakim Wessman och fastställdes – bilaga 8 

19. Medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad, 150:- enskild medlem och 300:- för familj. 

Årsmötet tog andra och slutgiltigt godkännande av stadgeändring i § 13. 

20. Ingen valberedning valdes. (Delegeras till styrelsen) 

21. Rapporter:  Kenneth Björkman informerade om det pågående arbetet angående 

upprustningen av smedjeruinen vid Sundbobruk. J-O Helldin pratade om den rensning runt 

tallarna som skett. Samråd angående avverkningen sker till våren av Svea Skog. 

22. Förslaget till stadgeändring av § 22 antogs av årsmötet. ( Första godkännandet) 

23. Ordförande Joakim Wessman avslutade mötet och tackade för visat intresse, han tackade 

även för sin tid som ordförande i bygdegårdsföreningen. 

Vid protokollet                               Ordförande                                          Justerare                         Justerare 

Anna-Lena Löfgren                        Joakim Wessman                               Pia Järnkvist                    Bengt Rask 

 

 

 

http://www.byatrumpeten.se/

