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BRÄNNKYRKA HEMBYGDSFÖRENING 
 

Protokoll fört vid  Årsmötet 2014 
 

Datum: Tisdagen den 11 mars 2014 kl 19.00 

Plats:  Godtemplargården, Trumslagargatan 10, Älvsjö 

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande. 

 Ordföranden Anita Lundin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2. Val av ordförande för årsmötet 

 Till mötesordförande valdes Birgitta Persson. 
 

§ 3. Val av sekreterare för årsmötet. 

 Till sekreterare valdes Eivy Harlén. 
 

§ 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare, att jämte mötets ordförande justera 

protokollet 

 Till justeringsmän och rösträknare valdes Lennart Lundfeldt och Jessica Maurell. 
 

§ 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.  

 Mötet var utlyst i medlemsbrevet nr 2, 4 februari och på föreningens hemsida. 
 

§ 6. Fastställande av röstlängd. 

 53 medlemmar var närvarande och 5 gäster. 

 Avprickning på en lista gjordes i anslutning till ankomsten där röstberättigade 

medlemmar noterades. Bil 1 till originalprotokollet.  
 

 Årsmötet beslöt  

   att godkänna avprickningslistan som röstlängd. 
 

§ 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

 Ordföranden föredrog berättelsen punkt för punkt. 
  

 Årsmötet beslöt 

  att godkänna Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2013, Bil 2 till 

originalprotokollet. 
 

§ 8. Revisorernas berättelse 

 Efter genomgång av resultat- och balansräkning för 2013,  Bil 3, 4 till originalprotokollet,  

 läste ordföranden upp revisorernas berättelse. Bil 5 (Ingen revisor var närvarande) 
  

  Årsmötet beslöt 

  att godkänna resultat- och balansräkningen för 2013. 
 

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013. 
  

 Årsmötet beslöt 

  att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 10     Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2015. 

 Styrelsens förslag var att höja årsavgift med 10 kronor till 160 kr för medlem och  

 oförändrat 100 kr för familjemedlem.  
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 Årsmötet beslöt 

  att godkänna styrelsens förslag om medlemsavgift för 2015 till 160 kronor och 

100 kronor för familjemedlem.  

 

§ 11 Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår. 

 Kassören redogjorde för budgetförslaget för 2014. Bil 6. 
 

 Årsmötet beslöt  

  att godkänna föreslag till budget för 2014. 

§ 12. Val av ordförande för ett år 

 Till ordförande för ett år omvaldes Anita Lundin. 
 

§ 13. Val av styrelseledamöter  

 Till styrelseledamöter för 2 år 

 omvaldes Micael Ernstell, Evy Kjellberg, Bo Larsson, Arne Lönnebring och  

 nyvaldes Ellinor Moberg. 
 

§ 14. Val av revisorer och suppleant för dessa 

 Årsmötet beslöt 

 att välja om Ann-Katrin Holmberg på 2 år. (Torbjörn Erbe är vald till 2015) och till  

 revisorssuppleant välja Kjell Keyser till 2015. 
 

§ 15. Val av ledamöter i valberedning för kommande verksamhetsår. 

 Årsmötet beslöt  

 att välja Kersti-Britt Carlhammer (sammankallande), Gertie Bergström och Eva-Lis Hjelm. 
 

§ 16. Behandling av motioner 

 Inga inlämnade motioner fanns. 
 

§ 17. Behandling av förslag från styrelsen 

 Inga förslag fanns. 
  

§ 18. Frågor som styrelsen upptagit på dagordningen 

 Inga frågor fanns. 
 

§ 19. Avslutning 

 Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 

 Efter årsmötet serverades kaffe och Tina Rodé från Medeltidsmuseet berättade och visade bilder 

om livet i Stockholm under medeltiden. 

 

 

 

 

Eivy Harlén    Birgitta Persson 

sekreterare    ordförande 

 

 

 

Lennart Lundfeldt   Jessica Maurell 

justeringsman   justeringsman 


