
Protokoll fört vid årsmöte med 

 Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening 

 24 mars 2019 

 
§1 

Ordföranden Anne-Sofie Olofsson öppnade mötet och hälsade oss hjärtligt 

välkomna. 

 

§2 

Dagordningen för dagens möte upplästes och godkändes. 

 

§3 

Till ordförande för dagen valdes sittande liksom sekreterare till dagens 

protokoll. 

 

§4 

Till att justera dagens protokoll valdes Veine Lindqvist och  Roger Fransson 

 

§5 

Utskick med kallelse till årsmötet godkändes. 

 

§6 

Verksamhetsberättelsen för 2018 upplästes och godkändes. 

Mötet beslöt att verksamhetsberättelse och protokoll ska läggas ut på hemsidan. 

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.  

Av den ekonomiska rapporten framgick att föreningen hade inkomst på 48.469 

kr och utgifterna var 24.647 kr. 

 

§7 

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. 

 

§8 

I tur att avgå i styrelsen var Anne-Sofie Olofsson, Majvor Habbe och Christer 

Åström. Samtliga omvaldes. 

 

§9 

Suppleanter i styrelse i tur att avgå var Susanne Pettersson och Per-Åke 

Oskarsson. Susanne Pettersson omvaldes och nyval av Anna Åberg. 

 

§10 

Revisorerna Sören Habbe och Johnny Gustavsson omvaldes. 

 



§11 

I valberedningen var Veine Lindqvist i tur att avgå men omvaldes. 

 

§12 

Medlemsavgiften för 2020 beslöts vara oförändrad, 50 kr per person eller 100 kr 

per familj. 

 

§13 

Program för 2019 

11maj städdag kl. 9.00 

Vi städar ute och inne och intar en enklare lunch. Majvor gör inköp. 

18-19 maj Natur och Kultur. Vi serverar våfflor samt en fotoutställning av 

Åseda fotoklubb, utställning av gamla leksaker från Lennart Rydsedt och Conny 

Olofsson ställer ut äldre termoskanner. Åsa-Nisse dyker upp. 

6 juni kl. 07.00 Gökotta. Vi samlas vid bygdegården 

 

Sommarens våffelserveringar: 

6-7 juli, 13-14 juli, 20-21 juli, 27-28 juli, 3-4 augusti, 10-11 augusti, 17-18 

augusti. 

Vi håller öppet kl. 13-16.30 

 

14 september kl. 18. Höstfest/Kräftskiva 

12 januari 2020 kl. 15.00 Traditionell Julfest 

Festkommitté till detta är Leif, Anne-Sofis, Veine, Gunvor och Majvor. 

Sammankallande Gunvor 

§14 

Övriga frågor: 

*Vissa inköp behövs göras såsom TV- kannor, mikro och våffeljärn 

*Vi sprider affischer om våffelserveringen i kommunen. 

 

§15 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutningsvis blev det 

våffelservering. 

 

Dag som ovan 

Justeringsmän 

 

Majvor Habbe                      Roger Fransson                       Veine Lindqvist 

sekreterare 

 

 

 


