Protokoll för vid årsmöte med
Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
18 april 2021.
§1.
Årsmötet öppnades av ordföranden Anne-Sofie Olofsson som hälsade alla välkomna ute i
blåsippebacken där solen lyste.
Hon börja mötet med att rikta en tanke till de som har lämnat oss under året med hopp om att
de ser oss och önskar att vi tillägnas en bättre framtid än den vi mött det sista året.
§2.
Dagordningen för dagen godkändes.
§3.
Till ordförande och sekreterare för dagen valdes de sittande.
§4.
Till justeringsmän för dagens portokoll valdes Veine Lindqvist och Leif Andersson.
§5.
Årsmötets kallelse godkändes.
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes. Kommentaren till var att det är
trevligt med en väldigt utförlig text.
Revisorns berättelse upplästes. Av året 2020 kunde vi se en inkomst på 34 874 kr och utgifter
på 18 105,50 kr.
Vi hade 59 st medlemsinbetalningar. Tydligt är att när vi skickar med inbetalningskort får vi
fler inbetalningar. Revisionsberättelsen godkändes.
§7.
Mötet beviljades full ansvarsfrihet till styrelsen.
§8.
I tur att avgå ur styrelsen var Anne-Sofie, Majvor och Christer. Omval på Majvor och AnneSofie och nyval av Lillemor Lund och Pia Scharff Lund. Dessa valdes på två år. Välkomna till
oss i styrelsen.
§9.
Suppleanter i tur att avgå var Susanne Pettersson och Anna Åberg, dessa omvaldes.
§10.
Till revisorer för 2021 valdes Sören Habbe och Gunnar Backelin.
§11.
I valberedningen omvaldes Veine Lindqvist.
§12.
Mötet beslöt att ha en oförändrad medlemsavgift för 2022. 50 kr/pers eller 100 kr/fam.

§13.
Program som styrelsen föreslagit för 2021.
22/5 städdag kl.9.00, medtag egen frukost. Vi bjuder på lätt lunch, medtag egna redskap.
6/6 Gökotta. Samling vid Bygdegården kl.7.00 för avfärd till hemlig plats. Egen fikakorg.
Leif ansvarar.
Mötet beslöt att hålla våffelservering under sju helger i sommar. Skulle det införas hårdare
restriktioner så kommer serveringarna att ställas in.
Datumen för helgerna blev: 3-4 juli, 10-11 juli, 17-18 juli, 24-25 juli, 31 juli och 1 augusti, 78 augusti och 14-15 augusti. Vi serverar gluten- och laktosfria våfflor.
Öppettiderna är kl.13-16,30
Höstfest/temafest den 11/9 kl. 18.00
Julgransdans för 2022 planerades till 16/1 kl. 15.00
Festkommittén till evenemangen är Gunvor, Veine, Anne-Sofie, Majvor, Lillemor Lund.
§14.
Övriga frågor:
*Vi kan söka kommunalt bidrag trots sent årsmöte.
*Tackkort från Karin Gunnarsson bortgång finns att läsa.
*Mötet diskuterade att vi behöver köpa in nya utemöbler till våffelserveringarna. De gamla är
tunga och otympliga, vi letar efter enkla och stapelbara så det kan bli enklare förvaring.
§15.
Ordföranden tackade för fikat och avslutade mötet med en önskan om att planerna går i lås
Många frågar om det blir någon servering i sommar, då vi förstår att många bara vill åka ut
och ta en våffla om vädret tillåter.
Dag som ovan
Sekreterare
Majvor Habbe

Justeringsmän
Veine Lindqvist

Leif Andersson

