Protokoll fört vid årsmöte med Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
28 mars 2016.
§1
Ordföranden Anne-Sofie hälsade oss hjärtligt välkomna i Påsktid och öppnade därmed mötet.
§2
Dagordningen godkändes.
§3
Som ordföranden till att leda dagens möte valdes sittande Anne-Sofie Olofsson och till att
skriva dagens protokoll valdes sittande Majvor Habbe.
§4
Som justeringsmän till att justera dagens protokoll valdes Gunvor L-Jonsson och Sören
Habbe.
§5
Kallelsen och dess utskick godkändes.
§6
Styrelsens berättelse upplästes och godkändes tillika revisorernas berättelse som godkändes
Vi fick även ta del av den ekonomiska rapporten.
Inkomster under 2015: 41 040 kr, utgifter: 18 158 kr
Servering: 25 183 kr, bidrag 5 000 kr, medlemssint 4 350 kr, hyra 2 400 kr
Totalt 31/12 -15 fanns 89 377,57 kr
§7
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.
§8
Ledarmöten i styrelsen i tur att avgå är Roger Fransson, Leif Andersson,
Monica Henriksson och Olle Wannberg. Samtliga omvaldes.
§9
Suppleanter i styrelsen i tur att avgå: Thomas Fagerlund. Omval
§10
Sören Habbe och Johnny Gustavsson omvaldes som revisorer.
§11
I tur att avgå i valberedningen är Gunvor L-Jonsson. Hon omvaldes.
§12
Mötet fastställde medlemsavgiften för 2017 som oförändrad. 50 kr/person eller 100 kr/familj.

§13
Program för 2016:
Ordföranden tackade Monica för att hon gjort programmen.
9 maj Städdag kl. 9.00
Vi städar ute och inne, räfsar löv, tömmer takrännor, plockar fram till NoK-utflykten.
Tittar på de målningsarbeten som bör påbörjas och bestämmer datum för det. Ser över om
fönster behöver kittas och rengöra fönsterblecken. Vi kan även funderar på om det är något
som vi vill komplettera med ute tex. lekredskap eller dyl.
Vi bjuder på enkel lunch.
28-29 maj Natur- och Kulturutflykten.
Kl 10 -16
Tomas Nilsson ställer gärna ut sina träskulpturer.
Åsedas fotoklubb vill ha fotoutställning
Eventuellt någon teater.
Lördag personal: Monica, Majvor, Anne-Sofie, Veine, Florens och Olle,???
Söndag personal: Sören, Majvor, Anne-Sofie, Gunvor, Veine, Olle;???
Vi söker efter fler medhjälpare.
Majvor handlar varor.
Trädgårdsmöblerna fixar Sören och Olle.
6 juni Gökotta
Samling kl.7.00 för vidare avfärd med matsäck. Leif planerar.
Våffelservering:
2-3 juli
Leif och Ingalill
9-10 juli
Anne-Sofie och Gunvor
16-17 juli
Sören och Majvor
23-24 juli
Gunnar och Annica
30-31 juli
Veine och Anne-Marie och Olle
6-7 augusti Majvor och Sören
13-14 augusti Veine och Kicki
Reserver: Aino och Rolf, Anne-Sofie, Monica
3 september Höstfest/kräftskiva kl. 18.00
15 januari 2017 Julgransdans kl.15.00
Fest kommittén består av: Leif, Veine, Gunvor, Majvor, Anne-Sofie, Gun tillfrågas.
Sammankallande: Anne-Sofie
§14
Övriga frågor:
Hemsidan:
Ordföranden tackar Annica som gjort en hemsida åt bygdegården. Den fick beröm och stor
uppskattning. Annica själv tackade för att hon fått förtroendet att göra den. Hon har en önskan
att vi ska träffas någon gång i sommar och titta på mera historik kring bygdegården och mera
fotografier från längre tillbaka i tiden som hon kan lägga in. Kartor och ev. en sluten sida för
styrelsemedlemmar var något vi diskuterade. Hon vill även att någon mera lär sig att lägga in
objekt. Detta får i första hand bli Majvor.

Stadgeändringar:
Att ta upp även på nästa årsmöte är att vi tar bort de personliga namnen som firmatecknare
och bara har ordföranden och kassör var för sig i texten. Även ändring av senaste dag för
årsmöte ändras till 31 mars.
Blommor:
Anne-Sofie berättade att vi överlämnat till Johnny P och Annica F en liten påskpresent för
deras hjälp med Hemsida och gärdsgårdshägning. Hon berättade även att hon varit hos Leif
med en blomma som hälsning från oss efter den olycka han varit med om. Hon hade även
hälsning med tillbaka från honom och att gökottan ordnade han.
§15
Mötet avslutades med några uppskattningsvärda ord från ordföranden som talade om
Blåsipporna som hon sett i backen när hon gick upp och kunde se samma livsvilja i
bygdegårdsarbetet som hon såg i dessa blommor. Hon tackade för det gångna året och ser
med glädje fram emot våfflor m.m. i bygdegården.
Mötet avslutades med en enkel fika.
Dag som ovan
Justeringsmän

Majvor Habbe
sekreterare

Gunvor L-Jonsson

Sören Habbe

