Protokoll för vid årsmöte med
Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
10 april 2022.
§1.
Ordförande Anne-Sofie Olofsson hälsade oss välkomna till bygdegården och öppnade
därmed årsmötet.
§2.
Dagordningen godkändes med tillägg att eventuella frågor läggs till punkten ”övrigt”
§3.
Till att sköta dagens förhandlingar och föra protokoll valdes de sittande.
§4.
Till att justera dagens protokoll valdes Lillemor Lund och Leif Andersson.
§5.
Den utskickade kallelsen godkändes.
§6.
Styrelsens berättelse upplästes och godkändes med tillägget att året 2021 hade trots allt
innehållit en hel del aktiviteter.
Revisorernas berättelse godkändes där det konstaterades att våffelserveringen ger ett gott
tillskott till ekonomin. Utgifterna för året hade ökat mest av anledningen att det var inköpt
vissa saker som brandskyddet hade haft synpunkter på. Lokalen uppvärms ju av el men det
händer att det eldas i öppna spisen och kaminen också.
§7.
Klubban överläts nu till Kristina Lindqvist som frågade om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet.
§8.
Val av ledarmöten i styrelsen: I tur att avgå ur styrelsen var Leif Andersson som ej ville bli
omvald. Valberedningens förslag till ersättare är Helen Keise. Möte beslöt välja Helen som
ny styrelseledamot, vald på två år.
Vidare i tur att avgå är Roger Fransson och Monica Henriksson, båda omvaldes.
§9.
Suppleanter i tur att avgå var Tomas Fagerlund. Mötet omvalde honom.
§10.
Revisorerna Gunnar Backelin och Sören Habbe omvaldes.
§11.
Mötet omvalde Gunvor L-Jonsson i valberedningen.

§12.
Mötet beslöt att för 2023 ha oförändrad medlemsavgift, 50 kr för enskild och 100 kr för
familj.
§13.
Program för 2022.
• Städdag 21/5, samling kl. 9.00 för att äta egen medtagen frukostkorg. Då går vi
igenom dagens uppgifter både inne och ute. Mötet bjuder senare på enkel lunch.
• 28-29/5 så deltar vi i Natur- och Kulturrunda. Öppet kl. 10 – 16 lördag och söndag.
Fotoklubben har 6 utställare som gärna ställer ut foton. Det planeras för en
Nisseåterkomst. De som kan hjälpa till på lördagen: Monica , Leif, Solvig, Annika,
Lillemor, Pia söndagen: Monica, Leif, Helen, Inga-Lill, Solvig, Lillemor och Pia
Inköpsansvarig är Majvor.
• Nationaldagen 6/6 har vi Gökotta. Samling vid bygdegården med fikakorg kl. 7.00
för vidare avfärd mot hemligt resmål planerat av Leif.
• Våffelservering under sommarens helger: 2-3/7 Majvor och Sören ansvarar, 9-10/7
Anne-Sofie, 16-17/7 Anne-Marie och Veine, 23-24/7 Kicki och Veine, 30-31/7
Annika och Gunnar, 6-7/8 Gunvor och 13-14/8 Anne-Sofie.
• 24/9 kl. 18.00 Höstfest/kräftskiva. Vi mottager gärna på förslag om underhållning.
• 15/1-23 kl. 15.00 Julgransdans
Festkommittén som valdes för föreningen är: Majvor, Anne-Sofie, Gunvor, Lillemor och
Veine. Sammankallande är Anne-Sofie.
§14.
Övrigt:
Vi har sökt pengar från sparbanksstiftelsen till utemöbler och målningsarbeten.
Vi söker även det kommunala bidraget till samlings lokaler.
Föreningen funderar vidare på om vi ska sälja presentkort på våfflor och kaffe.
Priset beslöts att hållas oförändrat under 2022. Kaffe och våffla för 40 kr, extravåffla 10 kr.
Vi erbjuder gluten och laktosfria våfflor.
§15.
Avslutningsvis så avtackade ordföranden styrelsemedlemmen Leif Andersson med en
blomma och tackade honom för sitt engagemang han haft i bygdegårdsföreningen.
Anne-Sofie tackade även övriga för ett fint och gott arbete som håller föreningen levande.
Som avslutning fick vi en god fika med hembakat.
Dag som ovan vid pennan
Sekreterare
Majvor Habbe

Justerare
Leif Andersson

Justerare
Lillemor Lund

