Protokoll fört vid årsmöte med
Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
19 mars 2017.
§1
Ordförande Anne-Sofie Olofsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna till
bygdegården.
§2
Dagordningen godkändes
§3
Till ordförande och sekreterare för dagen valdes sittande.
§4
Justeringsmän till att justera dagens protokoll valdes Olle Wannberg och Leif
Andersson.
§5
Kallelsen till årsmötet godkändes.
§6
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
Revisorernas berättelse godkändes.
Det framgick av rapporten att resultatet 2016 var 20,917 kr.
§7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§8
I tur att avgå ur styrelsen var Anne-Sofie Olofsson, Majvor Habbe och Christer
Åström. Valberedningens förslag var omval tillika mötets.
§9
Suppleanter i tur att avgå var Susanne Pettersson och Per-Åke Oskarsson. Båda
omvaldes.
§10
Revisorerna Sören Habbe och Johnny Gustavsson omvaldes.

§11
Ur valberedningen var Veine Lindqvist i tur att avgå. Omval

§12
Mötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift för 2018, 50 kr/100 kr.
§13
Program för 2017
14/5 städdag.
Vi börjar att rödfärga, städar, ev. någon som kan komma och titta på kittning
och målning av fönster och luckor.
Vi bjuder på enkel lunch.
Majvor skickar påminnelse på mail
Leif köper färg och penslar
20-21 maj Natur- och Kultur
Vi serverar våfflor, ev. något från Knohult. Anne-Sofie frågar Conny om sin a
glas. Vi frågar Åseda fotoklubb.
Lördag: Leif, Sören, Monica, Olle, A-S, Veine, Gunvor, Majvor Habbe
Söndag: Leif, Ingalill, Sören, Monica, Olle, Majvor, Gunvor, Veine, A-S
Majvor handlar
6/6 Gökotta:
Leif ordnar. Majvor annonserar.
Våffelserveringar: 8-9 juli Leif, Ingalill, 15-16 juli Majvor, Sören, 22-23 juli AS och kompani, 29-30 juli Olle, Veine, Anne-Marie, 5-6 augusti Veine, Kicki,
Rolf , Aino, 12-13 augusti Gunvor och kompani, 19-20 Annika, Gunnar( ska
tillfrågas) Majvor, Sören
9/9 Höstfest/Kräftskiva kl. 18:
Festkommittén: Veine, Gunvor, Leif Anne-Sofie, Gun(A-Sfrågar) Majvorsammankallande.
Samma kommitté till julfesten den 14januari.
§14
Övriga frågor:
• Mötet beslöt köpa in 8st fällbara bord 180x80.
• Anne-Sofie hade pratat med Hultin angående att gå med i bygdegårdarnas
riksförbund. Vi skulle fundera på det till nästa år.
• Ett förslag framkom att bjuda in suppleanter till ett styrelsemöte till
hösten. Mötet tyckte det var en god ide.

• På arbetsdagen ska det beslutas om det går att planera med stenmjöl på
framsidan utan att det tar bort för mycket av charmen. Det måste också
fyllas upp framför vedboden.
§15
Ordförande tackade för mötet och hoppades på ett gott nytt bygdegårdsår.
Dag som ovan
Justeringsmän

Majvor Habbe
sekreterare

Olle Wannberg

Leif Andersson

