Protokoll årsmöte med Tänndalens byalagsförening 20210616
Närvarande från styrelsen Ture, Lena, Angela, Elias, Jessica, Ylva
§1 Val av ordförande, vi väljer Ture Myhr
§2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare, Jessica Swedén
§3 Fastställande av röstlängd, 16 st röstberättigade medlemmar
§4 Val av två justerare, vi väljer Leif Lundin och Lena Johnsson
§5 Godkännande av kallelse, Annons har funnits i Fjällnytt, facebook och hemsida och
godkänns.
§6 Styrelsens redovisning av det gångna året;
Ture läser verksamhetsberättelsen som innehåller info om bl a uthyrning av bygdegården,
motionsbingo, naturvandring, loppis, arenan, solpaneler, underhåll mm.
Lena redogör för ekonomin, uthyrning av bygdegården har minskat pg a pandemin, arenan
och pant har genererat drygt 18000 kr, medlemsavgifter har ökat och vi hade 316
medlemmar under året, totalt har intäkterna ökat med drygt 10 000 kr. Resultatet är positivt
och visar en vinst på 28 000 kr. Redovisningarna godkänns.
§7 Revisorernas berättelse; Lena läser upp revisionsberättelsen som är upprättad av Ulla
Wallstam och Björn Mörtberg.
§8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning; årsmötet fastställer resultat- och
balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter; årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2020.
§10 Beslut med anledning av fastställd balansräkning; årsmötet beslutar att överföra årets
vinst i ny räkning.
§11 Budget och verksamhetsplaner; valborgsfirande inställt, Arenan utvecklas, våffelcafé,
motionsbingo, naturvandringar, höstmarknad, loppisdagar, julmarknad, underhåll byggnader,
underhåll av badplats, natur- och blomsterstig mm, väg- och bystädning, röjningsprojekt
“öppna byn” och lupinprojekt.
§12 Val av ordförande i föreningen; Lena Nilsson väljs till ny ordförande i 1 år.

§13 Val av övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och vaktmästare;
Till styrelseledamöter väljs Tore Kaltoft omval 2 år, Malin Malmbo nyval 2 år, Jessica Swedén
och Ylva Lind 1 år kvar.
Till suppleanter väljs Linnea Rohlin nyval 2 år, Angela Myhr 1 år kvar.
Utanför styrelsen väljs Dan-Erik Johansson till vaktmästare på 1 år.
§14 Val av revisorer och suppleanter; vi väljer Björn Mörtberg och Ulla Wallstam till revisorer,
till revisorsuppleant väljs Jonas Larsryd enligt valberedningens förslag.
§15 Val av kommittéer; inga kommittéer är aktuella sedan några år tillbaka
§16 Val av valberedning; vi väljer Lena Johnsson och Malin Moen
§17 Beslut om belopp för medlemsavgift; vi beslutar att lämna medlemsavgiften oförändrad
§18 Beslut om belopp för uthyrning av Tänndalens bygdegård; vi beslutar att
uthyrningspriser på bygdegården lämnas oförändrade.
§19 Övriga frågor;
Angela berättar om Lonaprojektet Lupinröjning, Hela projektet är på 90000 kr och vi har fått
bidrag på 47000 kr. Alla är välkomna att hjälpa till, och får information om att material finns i
boden, och alla uppmanas att skriva upp sina timmar inför kommande redovisning av ideellt
arbete.
§20 Avslut, Ture tackar för sig sin tid, drygt 30 år har han suttit på posten. Styrelsen tackar
honom med liten present.
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