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PROTOKOLL FÖRT VID BONDKYRKO HEMBYGDSFÖRENINGS .:

ÅRSMÖTE DEN 9 MARS 2016

.I mötet deltog 45 medlemmar enl. bifogade lista (Bilaga 1).

1. Roger Gyllin hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2. Till ordförande för mötet valdes Bertil Norbelie.

3. Till sekreterare för mötet valdes Kerstin E Wallin.

4. Till protokollsjusterare, tillika rösträknare valdes Åke Bergbom och Jan Olof Snihs.

5. Frågan om kallelse skett enligt stadgarna besvarades med ja.

6. Föreslagen dagordning godkändes.

7. Mötesordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.

8. Föreningens resultaträkning och balansräkning föredrogs.

9. Revisor Åke Bergbom inledde med att,läsa upp en rapport med förslag rörande den fortsatta
hanteringen av bokslut m.m. (Bilaga 2):pärefter lästes revisionsberättelsen upp, i vilken mötet
rekommenderades bevilja ansvarsfrihet. \.

10. Mötet fastställde verksamhetsberättelsen <:\ch beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet
med revisorernas förslag.

11. Mötet beslutade att inga arvoden eller traktamenten utgår till styrelsen under 2016.

12. Roger Gyllin valdes till ordförande för ett år.

13. Till styrelseledamöter för två år valdes Ulf Hellman, Gunilla Hellberg och Kerstin E Wallin.

14. Till styrelsesuppleanter för två år valdes Göran Fällman och Gunilla Stenkula (nyval).

15. Till revisor för två år valdes Åke Bergbom, med Mats Hallor som suppleant, likaså för två år.

16. Till valberedning för två år omvaldes Maria Wold-Troell samt Inger Ledunger.

17. Till värdinnor valdes Monica Brink, Lena Flock, Kerstin Gauffin och Kicki Hellman. Elsa
Carlsson, Anita Höistad och Maria Wold- Troell valdes till programkommitten.

Konferensansvariga är Kicki Hellman och Monica Brink.

18. Medlemsavgiften 2017 föreslogs vara oförändrad, d. v .s. 150 kronor, vilket blev mötets beslut.

19. En motion hade kommit från Ove Lundgren (Bilaga 3). Motionären anförde att styrelsen ska
följa stadgarna, att budget och verksamhetsplan skall ingå i handlingarna till årsmötet samt att
reservationer och synpunkter ska framgå av årsmötets protokoll. Sedan motionären
argumenterat för sina förslag, lämnade mötesordföranden ordet fritt. Mötet konstaterade att
styrelsen arbetar efter de gällande stadgarna och därmed befanns motionen besvarad.

20. ÖVriga frågor. Inger Ledunger, trädgårdsgruppen, meddelade att gruppen nu bara har två
medlemmar och behöver tillskott. Intresserade uppmanades höra av sig till henne.

21. Då inga andra frågor fanns att behandla, tackade mötesordföranden för förtroendet att ha fått
leda årsmötet och avslutade förhandlingarna.

:;i1:11et, dag som ov~ ~M ~

~rstin E w~l1.e.- -Bertil Norbelie
~ mötessekreterare mötesordförande

J~ ~ lAA ~
Åke Berg~ rF61~
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Revisionsrapport

avseende revision av Bondkyrko Hembygdsförening för verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31.

Vi har granskat verksamheten genom att ta del av samtliga styrelseprotokoll, räkenskapshandlingar

och förvaltning.

Dom viktigaste synpunkterna vid granskningen är följande:

\

.Ett starkt önskemål är att en redovisni~'gsfirma tar hand om bokslutet. Framöver kommer

många renoveringar med olika avskrivningar som följd. Här behövs en ordentlig förteckning

med noter i bokslutet. \.

.En budget för verksamhetsåret måste upprättas, vilket en redovisningsfirma kan hjälpa till

med.

.En underhållsplan behövs för fastigheten

.Fler offerter bör tas in för reparation och underhåll av fastigheten

.Försök förhandla ner räntan på lån

.Ökade intäkter behövs, samt en stabilisering av likvida medel

Uppsala den 15 februari 2016

Åsa Thulin Carlbaum Åke Bergbom
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Uppsala 2016-02-05

Till styrelsen för Bondkyrko hembygdsförening.

Motion till Bondkyrko hembygdsförenings årsmöte 2016-03-09.
Ang. Stadgar och föreningsdemokrati

Den 10 mars 2010 antogs enhälligt nya stadgar för Bondkyrko hembygdsförening vid
ordinarie årsmöte. Detta var nödvändigt i och med att styrelsen beslutat köpa
fastigheten Stabby prästgård. MiljonIån, 2-3 nyanställningar, framtida investeringsbehov
m.m. gjorde det nödvändigt med bl.a. budget och verksamhetsplan för bättre kontroll på
ekonomin både på kort och lång sikt.

,
\

l de nya stadgarna § 8. Hembygdsföre~ingens styrelse, står bl.a.:
"Föreningens styrelse ska utarbeta och Q.(Jtaga verksamhe~plan och budget"

..

Efter det att de nya stadgarna trädde i kraft (2010) har ingen verksamhetsplan och
budget funnits med i årsmöteshandlingarna.

Vid senaste årsmötet 2015-03-04 (övriga frågor) överlämnades till mötesordföranden
stadgarna med § 8. sidan överst och aktuell mening understruken ( se bil. 1 ).

Jag reserverade mig mot att stadgarna inte följdes vad gäller verksamhetsplan och budet.
Synpunkter på "förslag till ökad am~_rteringstakt" framlades.
Tidigare kassör påtalade felaktigheter i förra årsmötesprotokollet 2014-03-05

I årsmötesprotokollet står inget om detta. Följande står under övriga frågor:

"En stadgefråga togs upp varvid det konstaterades att den behandlats av årsmötet 2010.
Mötet fann ingen anledning att ta upp den till förnyad diskussion."

Jag föreslår

att, föreningens styrelse följer antagna stadgar
" 11

att budget och verksamhetsplan finns med i årsmötets dagordning

att fören;i]~::f~:=.ngen "otokollför årsmötets reservationer och viktiga synpunkter.

(fJ>~
Ove Lundgr
Norrlandsgatan 39
752 29 Uppsala

073-6915123, ove.lundgren43@gmail.com

Bil. Utdrag ur gällande stadgar § 8


