
Protokoll
vid årsmöte med Södra Vings hembygdsförening i Bogastugan

söndagen den 6 september 2015 kl 15.00.

§1
Årsmötets öppnande:
Ordförande Ingrid Öhlund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2
Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet:
Till ordförande valdes Ingrid Öhlund och till sekreterare valdes Lena Wetter-Arabäck.

§3
Val av justerare tillika rösträknare:
Att justera dagens protokoll valdes Tommy Johansson och Ulf Karlsson.

§4
Godkännande av föredragningslista:
Föredragningslistan hade utökats med punkten Styrelsens förslag av utbyggnad av Bogastugan.  
Föredragningslistan godkändes.

§5
Fråga om årsmötets utlysande:
Årsmötet hade annonserats i UT, Föreningsguiden, Årsprogrammet och föreningens hemsida, vilket  
godkändes.

§6 
Verksamhetsberättelse:
Ingrid Öhlund föredrog verksamhetsberättelsen, vilken fanns utskriven till deltagarnas förfogande.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7
Revisionsberättelse:
Kassör Bengt Samuelsson hade tryckt upp ekonomirapporten som fanns till deltagarnas förfogande.  
Några frågor fanns inte och ekonomin är god. Revisionsberättelsen lästes upp av Ulf Karlsson,  
vilken godkändes.

§8
Fråga om ansvarsfrihet:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.



§9
Val av ordförande för kommande verksamhetsår:
Till ordförande för verksamhetsåret 2015-2016 omvaldes Ingrid Öhlund.

§10
Val av halva antalet styrelseledamöter för två år:
Till styrelseledamöter fram till 2017 omvaldes Kerstin Håkanson, Gull-Britt Andersson och 
Monica Nilsson. Nyvaldes Margareta Johansson.

§11
Val av halva antalet styrelsesuppleanter för två år:
Till styrelsesuppleanter fram till 2017 omvaldes Gerhard Fridén. Nyvaldes Konrad Samuelsson.

§12 
Val av två revisorer och en ersättare för dessa:
Till revisorer omvaldes Ulf Karlsson och  Jan-Olof Pettersson. Som suppleant omvaldes Bengt Asp.

§13
Val av arbetskommittéer:
Årsmötet beslutade att inrätta en ny kommitté, Loppmarknadskommittéen.

Stugvärd: Omvaldes Bengt Samuelsson.

Hemsidan: Nyvaldes Tommy Johansson

Data o Film: Styrelsen tillsätter ledamöter när behov finnes.

Fester o Utställningar: Styrelsen tillsätter ledamöter när behov finnes.
 
Anläggning o Underhåll: Omvaldes Yngve Håkanson, Lennart Johansson, John 

     Andersson, Anders Lund, Jan-Olof Pettersson, 
     Karl-Åke Thorstensson och Konrad Fridén.

Torpkommitté: Omvaldes Gunnar Öhlund, Ingrid Öhlund 
            och Lena Adolfsson och Gerhard Fridén.

Serveringskommitté: Omvaldes Inger Andersson, Gunvor Lundgren, Birgit Gustafsson och 
     Monica Nilsson.

Inventariekommitté: Omvaldes Monica Nilsson,  Lennart Johansson och 
     Dagmar Lennartsson.

Loppmarknadskommitté: Nyvaldes Bengt Samuelsson, Inger Andersson och 
    Jan-Erik Magnusson

Tolkabro vägsamfällighet: Omvaldes Lennart Johansson som ordinarie och som suppleant 
    omvaldes Ingrid Öhlund.

Första namn i kommittéerna är sammankallande.



§14
Val av valberedning, en ny ledamot för tre år:
Henry Asp var i tur att avgå, Ulf Karlsson och Inger Andersson omvaldes. Karl-Gustav Fridén  
valdes in i valberedningen.

§15
Beslut angående årsavgiftens storlek:
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad. 50:- per person, 25:- för pensionär, för  
familj boende på samma adress 100:- och ständigt medlemskap 500:-.

§ 16
Styrelsens förslag om tillbyggnad av Bogastugan:
Ingrid Öhlund presenterade styrelsens förslag och om hur den av styrelsen tillsatta  
arbetsgruppen kommit fram till förslaget om tillbyggnad.
Till förslaget upprättade bygghandlingar, situationsplan jämte finansieringsplan, vilka utgör bilaga 
till denna paragraf, har varit tillgängliga att ta del av för medlemmarna i god tid före  
årsstämman. Tillbyggnadsförslaget innebär i huvudsak utrymme för kök, förvaringsutrymmen,  
vattentoalett och tillgänglighetsanpassning. Vatten och avlopp installeras och elektriciteten stärks  
upp. Ingrid Öhlund meddelade att föreningen av Leader Sjuhärad beviljats Leadercheck om 50 000 
kronor till projektets förstudie, förutsatt inrapportering av motsvarande nedlagd ideell tid. 
Ytterligare ett förslag togs upp av Bengt Samuelsson som yrkade avslag till styrelsens förslag och 
yrkade nytt förslag om att modernisera det gamla köket i Bogastugan, dra in vatten och avlopp 
samt komplettering av elen till full trefas.
Båda förslagen diskuterades livligt och slutade med votering genom handuppräckning.
Styrelsens förslag fick 24 röster och Bengt Samuelssons förslag fick 5 röster.
Årsstämman beslutade att genomföra styrelsens förslag om tillbyggnad av Bogastugan. 
Bilaga:Situationsplan, bygghandlingar, finansieringsplan

§17
Övriga frågor:
Lena Arabäck informerade om att det finns möjlighet att prenumerera på Västgötabygden till  
rabatterat pris 130:-.

§18
Avslutning:
Årsmötet avslutades med att ordförande Ingrid Öhlund tackade för visat intresse och överlämnade  
present och blommor till Bo Arabäck, Anki Holtander-Bergsborn och Bernt Johansson som 
lämnade sina uppdrag i föreningen. Blommor överlämnades även till Henry Asp, Lena Arabäck,  
Kerstin Håkanson och Lars Lidar.  Föreningen bjöd på kaffe med tårta vilket smakade mycket gott. 
Michael Eriksson underhöll med diktläsning och spelade folkmusik och spelmanslåtar.

Hökerum som ovan

Lena Wetter-Arabäck Ingrid Öhlund

Justerare

Tommy Johansson Ulf Karlsson


