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Laxforsens Bygdeförening 

Protokoll  fört under årsmötet den 16 mars 2016, kl. 19.00. Plats: Forskarföreningens lokal ” Falcks Hus ” 

§ 1. 

Öppnande. 

Tillfördnade ordföranden Hans Johansson hälsade de närvarande välkomna  och förklarade årsmötet  för öppnat. 

§ 2. 

Årsmötesordförande. 

Hans Johansson valdes till årsmötesordförande. 

§ 3. 

Årsmötessekreterare. 

Paul Hansson valdes till årsmötessekreterare. 

§ 4. 

Dagordning. 

Den föreslagna dagordningen för årsmötet  godkändes och fastställdes. 

                                                                                             § 5. 

Mötets utlysande. 

Kallelse till årsmötet 2016 har utgått brevledes till samtliga medlemmar enligt stadgarna. Årsmötet godkänner utlysandet. 

§ 6. 

Justerare. 

Helena Bergman-Larsson och Agge Teander valdes att jämte årsmötesordföranden justera dagens årsmötesprotokoll. 

§ 7. 

Verksamhetsberättelsen. 

Ekonomiska Berättelsen. 

Revisionsberättelsen. 

Mötesordföranden föredrog Verksamhetsberättelsen. Kassören Pia landström föredrog den ekonomiska berättelsen. Av  
kassörens redovisning av den ekonomiska berättelsen framgår det att Laxforsens Bygdeförenings ekonomi är 
tillfredsställande. Den Ekonomiska berättelsen och Verksamhets berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8. 

Ansvarsfrihet. 

Revisor Bengt Jernelöv föredrog revisorernas berättelse, och föreslog att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015. Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag och beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för år 2015. 

§ 9. 

Val. 

Hans Johansson & Paul Hansson  omvaldes som ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år. 

Som styrelseersättare för en tid av 1 år omvaldes: Björn Erlandsson, Helena Bergman – Larsson & Kjell Nilsson. 

Som ordinarie revisorer för en tid av 1 år omvaldes Bengt Jernelöv & Ola Engman. 

Som revisorsersättare för en tid av 1 år omvaldes Kristina Henriksson. 
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Fortsättning val / 

Som  valberedning för en tid av 1 år omvaldes Trond Olovsson (sammankallande) & Helge Lampinen. 

§ 10. 

Budget 2016 

Medlemsavgift. 

Den av kassören föreslagna budgetförslaget för år 2016 fastställdes och godkändes. Beslutades om oförändrad 
medlemsavgift för år 2016. 

§ 11. 

Verksamhetsplan för 2016. 

Hans Johanssons  förslag till verksamhetsplan för år 2016 godkändes och fastställdes.  

§ 12. 

Övriga ärenden. 

Önskemålet att få flera medlemmar aktiva i verksamheten är en återkommande fråga. Det försök som gjorts under 
senare år har inte gett önskat resultat. Konstitueringen av styrelsen ska ske på ett senare möte under våren. Hans kallar 
till detta kommande  möte. 

§ 13. 

Avslutning. 

Årsmötet avslutades kl. 19.40. Därefter bjöds det på nygräddade våfflor med grädde och sylt. 

 

Kiruna dag som ovan. 

Hans Johansson                                                                                                                                       Paul Hansson 

Mötesordförande                                                                                                                                            Mötessekreterare     

 

 

 

Justeras 

Agge Teander                                                                                                                          Helena Berman – Larsson 
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