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Årsmöte Långheds bygdeförening 2017-02-26.

Närvarande XX personer varav det var X personer från styrelsen. 
Från styrelsen var det: Pär Hisved, Ulla Mortimer, Anders Bogren, Erik Lindqvist  

 Mötet öppnat.

 Val av årmötesfunktionärer:
o Ordförande: Håkan Englund
o Sekreterare: Pär Hisved
o Referent: Håkan Englund

 Dagordningens fastställande – Ja

 Val av två justerare
o Elin Westlund
o Kenneth Persson

 Godkännande av kalles till årsmöte – Ja

 Verksamhetsberättelsen från 2016 föredrages – Håkan Englund

 Kassaberättelse: Kassören Nils-Erik Falk är hemma och är sjuk. Istället lästa Håkan högt ur Årsbokslutet

 Revisorernas berättelse föredrages – vilket gjordes av Anders Göllas 

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen – Ja

 Beslut om medlemsavgift 2018 – beslut togs att medlemsavgift är oförändrad från föregående år.

 Beslut om verksamhetsplan för 2017 – Verksamhetsplanen består i stort av nedanstående 
återkommande aktiveter

o Valborg
o Vårmarknad
o Tacokvällar
o Kolmiletändning
o Höstmarknad
o Medlemsfest
o Luciafirande
o Julmarknad

Årsmötet vill även att följande två aktiviteter skall tas med under verksamhetsplanen 
o Stora hälsingegårdars dag
o Stora hälsinggårdars staffett

 Beslut om checkkredit: Årsmötet beviljar styrelsen att ta en bankkredit/checkkredit om max 200 000 kr

 Val av styrelse:

 Ordförande ett år
o Margareta Göllas

 Tre ledamöten
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o Pär Hisved, 1 år
o Erik Lindqvist, 1 år 
o Hanna Göllas avgår och ersätts av Margareta Englund, 2 år

 Val av två ersättare på ett år
o Olov Hisved
o Anders Bogren

 Val av revisorer, ett år 
o Lars Ekström
o Hans-Gunnar Olsson
o Ersättare: Karl-Erik Jonsson

 Val av valberedningen, ett år
o Olov Hisved
o Anders Göllas
o Niklas Hanning

 Val av ansvariga i arbetsgrupperna – Styrelsen får uppdrag att ta beslut om detta. Vanligtvis brukar 
varje arbetsgrupp ta eget beslut om ansvarsområdet. 

 Medlemmarnas frågor
o Roland Rens vill att styrelse tar upp frågan om nya stolar till bygdegården
o Roland Rens föreslår Bygdegårdens dörr ska förses med kodlås med möjlighet till tillfälliga 

nycklar.
o Roland Rens påpekar att de som har haft köket är ansvariga för att  rensa ur kylskåpet på 

kylvaror som kan bli gammalt och äckligt, t ex mjölk, grädde etc. 
o Ull Mortimer presenterar en skiss på ombyggnation av köket. Förslaget kostar 500+ bara. 

Efterlyser ideér och till köket Det finns en köksgrupp som kommer att planera och fundera på 
hur man bäst kan bygga ut köket. 

o Karl-Erik Johansson påpekar att våra toaletter borde tågärdas, framförallt att fixa en 
handikapptoa. 

o Karl-Erik Johansson förslår utbyggnad mot baksidan av bygdegården på ca 40 kvadrat meter, 
det skulle ge både utrymme för toaletter och utrymme för att bygga ut köket. Bygdegården är 
kulturminnesmärkt och länsstyrelsen har ett visst ansvar att hjälpa till i vissa situationer. 
Eventuellt borde det gå att få loss pengar från dem vid en ombyggnation.

o Margareta Göllas tackar för förtroendet och berömmer medlemmarnas engagemang i 
föreningen. 

o Margareta påminner om att det i år är 20 år sedan Långheds bygdeförening bildades. Det vore
läge för en 20-årsfest. 

 Avslutning, fika med semla

Sekreterare 
Pär Hisved

Justerare
Elin Westlund

Justerare 
Kenneth Persson 

______________________ ____________________ _____________________


