
Protokoll fört vid årsmöte med 

 Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening 

 22 mars 2020 

§1 

Mötet öppnades av för dagen vice ordföranden Olle Wannberg. Han hälsade den 

lilla ringa skaran välkommen till Mösjöhults Nya Bygdegårdsförenings årsmöte. 

Förmodligen är många skeptiska till att samlas i dessa coronatider. 

 

§2 

Dagordningen upplästes och godkändes. 

 

§3 

Till ordförande och sekreterare valdes de sittande för dagen. 

 

§4 

Till att justera dagens protokoll valdes Veine Lindqvist och Gunvor L-Jonsson. 

 

§5 

Kallelsen godkändes  

 

§6 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 lästes upp och godkändes. 

Kassören redogjorde kort för ekonomin.  

Inkomsterna för 2019 blev 44 993 kr. 

Utgifterna för 2019 blev 23 474,50 kr 

Serveringar under året gav 24 968 kr 

Kommunalt bidrag 6000 kr 

Resultatet för 2019 var 21 518,50 kr. 

Sommarserveringarna gav ca 3000 kr mindre 2019 än 2018. 

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 

 

§7 

Styrelsen beviljades full ansvarfrihet. 

 

§8 

Ledamöter i tur att avgå var: Roger Fransson, Leif Andersson, Monica 

Henriksson, och Olle Wannberg. Mötet valde om samtliga. 

 

§9 

Suppleanter i tur att avgå: Tomas Fagerlund. Mötet omvalde. 

 

§10 

Revisorerna Sören Habbe och Johnny Gustavsson omvaldes. 

 

§11 



I valberedningen omvaldes Gunvor L-Jonsson. 

 

§12 

Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift för 2021, 50 kr för enskild och 100 

per familj. 

 

§13 

Program 2020 

*Städdag 16 maj med början kl. 9.00. Medtag egen frukost. 

*23-24 maj vi deltar i Natur och kulturrundan 

*Gökotta den 6/6 kl. 7.00, samling vid bygdegådren 

*Våffelserveringar under sju helger med start den 11-12 juli 

*Höstfest/kräftskiva/temafest den 12 september kl. 18.00 

*Julgransdans den 10 januari 2021 kl. 15.00 

Vid Natur och kilturrundan kan följande hjälpa till: Monica, Majvor, Sören, 

Gunvor, Veine, Leif , Inga-Lill, Olle. Vi måste fråga flera att hjälpa till. 

Sommarserveringarna: 11-12 juli, 18-19 juli, 25-26 juli, 1-2 augusti, 8-9 augusti, 

15-16 augusti, 22-23 augusti. Flera kollar när de kan ha servering. 

Till festkommittén för bygdegården valdes de förutbestämda och Olle 

Wannberg. 

 

§14 

Övriga frågor: 

*Priset för våffla och kaffe diskuterades och beslöts till 40 kr samt extravåffla 

oförändrat 10 kr. 

*Öppettiderna för sommarserveringen diskuterades. 

* Ny gungställning ska köpas in, ev. fler aktiviteter för barn. 

*Lysrör till serveringsrummet ska Veine och Sören titta efter. 

*Sören undersöker om det går att inskaffa högtalare och mikrifon. 

*På arbetsdagen ska vi: städa ute och inne, ta ner lutande björk, rensa takrännor, 

klyva ved, servera soppa 

 

§15 

Ordföranden tackade för det goda fikat och avslutade därmed årsmötet i 

bygdegården. 

 

Dag som ovan 

                                      Justeringsmän 

 

Majvor Habbe              Veine Lindqvist           Gunvor L-Jonsson 

sekreterare 

 
 


