
Protokoll fört vid årsmöte med  

Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening 

15 april 2018. 
 

§1 

Ordförande Anne-Sofie Olofsson öppnade mötet och hälsade oss välkomna till 

bygdegården och hoppades att alla sett de fina Blåsipporna i backen  upp till 

bygdegården. 

 

§2 

Dagordningen godkändes 

 

§3 

Till ordförande och sekreterare för dagen valdes sittande. 

 

§4 

Att justera dagens protokoll valdes Annika Forsberg och Veine Lindqvist. 

 

§5 

Kallelsen som skickats ut till årsmötet godkändes. 

 

§6 

Verksamhetsberättelsen upplästes och gjorde oss påminda om vad som vi 

åstadkommit under 2107 och godkändes. 

Revisorernas berättelse godkändes. 

Det framgick av rapporten att resultatet 2017 var 4333kr. vi hade då gjort 

investeringar i hopfällbara bord och rödfärg bl.a. 

 

§7 

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet 

 

§8 

I tur att avgå ur styrelsen var Roger Fransson, Leif Andersson, Monica 

Henricsson och Olle Wannberg. Valberedningens förslag var omval så även 

mötets. 

 

§9 

Suppleanter i tur att avgå var Tomas Fagerlund. Valberedningens förslag och 

mötets var omval, 

 

§10 

Revisorerna Sören Habbe och Johnny Gustavsson omvaldes. 

 



 

§11 

I valberedningen var Gunvor Lindqvist Jonsson i tur att avgå. Omval 

 

§12 

Mötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift för 2019, 50 kr/person eller 

100kr/familj. 

 

§13 

Program för 2018 

 

13/5 städdag. 

 Vi städar ute och inne, putsa fönster, skura golv, räfsa löv, rensa hängrännor, 

tömma dass. 

Vi bjuder på enkel lunch, korvgrillning. 

Majvor skickar påminnelse på mail. 

Majvor gör inköp 

 

19-20 maj Natur- och Kultur 

Vi serverar våfflor, något från Knohult om Nisse kommit hem från Amerika. 

Åseda Fotoklubb har utställning av nya foton. En liten utställning från Åseda 

gjuteri och dess historia. 

 

6/6 Gökotta: 

 Leif ordnar något intressant. Majvor annonserar. 

 

Våffelserveringar: 7-8 juli, 14-15 juli, 21-22 juli, 28-29 juli, 4-5 augusti i, 11-

12 augusti, 18-19augusti. 

Pris: 30 kr 

 

8/9 Höstfest/Kräftskiva kl. 18: 

Festkommittén: Veine, Gunvor, Leif Anne-Sofie, Majvor -sammankallande. 

Förslag på underhållning; Owe Helge, Christoffer Esco 

Samma kommitté till julfesten den 20 januari. 

 

 

 

Julfest den 20 januari 2019 

 

 

§14 

Övriga frågor: 



• Vi tar dit lite stenmjöl till arbetsdagen som vi prövar att lägga under 

utemöbler. 

• Önskemål om att vi skulle läsa upp medlemslistan. 

• Annika påminde om att hon gärna tar emot kort från bygden. Vi föreslog 

att hon pratar med Ann-Catrin 

• Förslag att vi jobbar fram en ”historiktavla” om bygdegården som är 

enkel. 

• Anne-Sofie ska prata ytterligare en gång angående att få fönster och 

luckor målade 

• Ev. behövs några nya utemöbler köpas in. 

• Förslag på att ordna en eftermiddag med gammaldans. Prata med Yvonne 

Källqvist och Monica Sjöblom 

• Monica ska forska i om det går att få ett swishnummer till bygdegården 

och vad det skulle kosta i så fall. 

• Nytt kassaskrin med flera fack önskvärt. 

 

§15 

Ordförande tackade för mötet och bjöd in till fika och fortsatt prat och hoppades 

på ett gott nytt bygdegårdsår. 

 

Dag som ovan 

Justeringsmän 

 

 

Majvor Habbe                         Annka Forsberg                             Veine Lindqvist 

sekreterare 

 

 
 

 


