
Protokoll fört vid årsmöte med Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening 

 29 mars 2015. 
 

§1 

Ordföranden Anne-Sofie Olofsson öppnade mötet och hälsade den lilla skaran välkomna. 

Ordföranden uppmanade oss till en tyst minut för Axel Lindqvist, en gammal trotjänare som 

lämnat oss. 

 

§2 

Dagordningen godkändes 

 

§3 

Till att leda dagens möte valdes sittande, tillika valdes sittande att skriva dagens protokoll. 

 

§4 

Till att justera dagens protokoll valdes Sören Habbe och Monica Henriksson. 

 

§5 

Kallelsen och dess utskick godkändes. 

 

§6 

Styrelsens berättelse godkändes. Revisorernas berättelse godkändes 

Ekonomi:  

Totala inkomster 2014: 44 299kr  utgifter. 31 960kr 

Servering: 22 390kr, bidrag 15 000kr, medlemsint. 4 050kr, hyra 2 200kr. 

31/12- 14 fanns på kontot 64 447, 57kr 

 

§7 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§8 

Ledarmöten i styrelsen i tur att avgå: Anne-Sofie, Majvor och Christer. Omval på samtliga. 

 

 

§9 

Suppleanter i tur att avgå: Susanne Pettersson och Thorbjörn Gustavsson. Omval på Susann 

och nyval av Per-Åke Oskarsson. 

 

§10 

Revisorerna Sören Habbe och Johnny Gustavsson omvaldes. 

 

§11 

Valberedningen i tur att avgå: Veine Lindqvist och Lisbet Bengtsson. 

Omval av Veine (samankallande)  medan styrelsen funderar  på tredje person. 

 

§12 

Medlemsavgift för 2016 beslöt mötet till 50kr/person eller 100kr/fam. 

Uppmana till att medlemmarna skriver namnen på de betalande. 

 

§13 



Program: 

Städdag  9 maj kl. 9.00 

Vi gör bland annat: inne och utestäd. Röja buskar, se över gungan, tvätta flaggstång, randa 

granslanor, ev hugga enstakar, plocka fram till natur och kultur. Johnny P kommer och 

planerar gärdsgårdshägningen. 

Vi grillar korv som lättlunch och bjuder på. Majvor fixar. Torben grillar. 

 

23-24 maj Natur-och Kulturutflykten. 

Vi serverar våfflor och har loppis. Saker som man vill sälja kan ställas dit prismärkta. 

Lördag: Leif, Anne-Sofie, Monica. Tillfråga någon mera? 

Loppisen sköter Britt-Marie. 

Söndag: Majvor, Sören, Veine och Kicki. Britt-Marie ej hela dan. 

 

6 Juni Gökotta. 

Samling kl. 7.00 vid bygdegården. Leif fixar plats. 

 

Våffelservering:       4-5 juli   Anne-Sofie och Monica 

                                 11-12 juli Leif 

                               18-19 juli Majvor och Sören 

                                25-26 juli  Veine och Ann-Mari ( ska tillfrågas) 

                               1-2 aug Veine och Kicki ev Backelin 

                                8-9 aug  Lö Leif,  Sö Gunvor (tillfrågas) 

                                15-16 aug Majvor och Sören, A-S söndag 

Resurser att kolla med: Lisbet, Monica, Susanne, Aino o Rolf 

 

 

Höstfest: Kräftskiva:  12 september kl. 18.00 

Festkommittén. Veine, Majvor, Anne-Sofie, Leif, Gunvor och Gun. 

Sammankallande Leif. Möte förslagsvis 16 augusti efter serveringen. 

 

 

 

 

§14 

Övriga frågor: 

Mailadresser vore bra att ha så vi kan skicka iväg en blänkare inför kommande evenemang till 

medlemmar. 

Sören kollar vad det kostar att ha en enkel hemsida. 

 

§15 

Anne-Sofie avslutade mötet och ser fram emot att planera för en ny gärdsgård. Det är 34 år 

sedan vi hägnande här sist. 

 

 

Dag som ovan     Justeringsmän 

 

 

 

Majvor Habbe               Monica Henriksson           Sören Habbe 

sekreterare 


