
Föreningsstämma  

Bricka Bygdegårdsförening 2021 
20210423 kl. 19.30 via Zoom (efterföljande föreningsstämman 2020) 

 

12. Stämman öppnas av Anna Bergqvist 

13. Val av mötesfunktionärer  

b) Till ordförande väljs Anna Bergqvist  

c) Till sekreterare väljs Emma Nyberg 

d) Till två protokolljusterare tillika rösträknare väljs Ulla Ek och Eva Rönnow. 

14. Föredragningslistan som skickats ut fastställs av mötet. 

15. Fastställande av röstlängd:  31 st röstberättigade. 

16. Kallelsen till stämman är utskickad med post till medlemmar och godkänns av mötet. 

17. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras av Agneta Nilsson och präglas av pandemin och 

smittspridningen av Covid -19. Styrelsen har lagt fokus på att förvalta verksamheten och inte ha 

aktiviteter i lokalen. Föreningens möten har genomförts via Zoom.. Den ekonomiska berättelsen 

över det gångna året 2020 visar att trots pandemin har föreningen gått med en vinst på 27 996:- 

tack vare de bidrag föreningen sökt och beviljats. Föreningens tillgångar den 31 dec. 2020 är 

1 713 811 kr. Verksamhetsberättelsen kompletteras med förtydligande kring hur renovering av 

fastigheten genomförts Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen för 2020 läggs 

därmed till handlingarna. 

18. Revisorernas berättelse 2020 föredras av Petra Gahm och Börje Karlsson och de uttrycker ett 

stort beröm till styrelsen för deras arbete under 2020. Revisorernas berättelse läggs därmed till 

handlingarna. 

19. Balansräkningen fastställs samt disposition av årets resultat 2020 balanseras i ny räkning. 

20. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2020 beviljas. 

21. Ersättning för styrelseledamöter och revisorer 2020 bekräftas till tidigare beslut enligt: 

 kassör 1000:-/mån 

 sekreterare 300:-/protokoll 

     Ersättning för styrelseledamöter och revisorer 2021 beslutats enligt: 

 kassör 1000:-/mån 

 sekreterare 300:-/protokoll 

 styrelsen och revisorer bjuds på en middag under året 

Styrelsen får i uppdrag att fastställa hur föreningen ersätter köksansvarig, föreningen utför. 

Stämman sätter ingen enskild budget för detta utan delegerar till styrelsen att fatta beslut. 

22. Styrelsens hantering av 2020 i sin helhet godkänns. Här ska tas till protokollet att styrelsen 

vald för 2019 agerat som styrelse även 2020.  



23. Antal styrelseledamöter jämte ersättare samt mandatperiod för dessa fastställs av mötet: 

7 ordinarie ledamöter med saxade mandatperioder 

24. Val av föreningens ordförande beslutas till Susanne Öst på 1 år. 

25. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare beslutas enligt: 

Ordinarie: 

Lena Zettersten, 2 år 

Lena Andersson, 1 år 

Anders Christiansson, 1 år 

Maria Norman, 2 år 

Agneta Nilsson, 2 år 

Kristina Hammarström, 1 år 

Ersättare:  

Pelle Nyberg, 1år  

Bengt Eriksson, 2år  

Maria Walter Rosenberg, 2 år 

 

26. Val av eventuella råd/kommittéer lämnas obehandlad 

27. Agneta Nilsson 540417-8922 och Susanne Öst 700130-7565 har beslutats rätt att teckna 

föreningens firma och bankkonton var och en för sig. 

28. Val av revisorer jämte ersättare beslutas enligt 

Börje Karlsson, 2 år 

Petra Gahm, 1 år 

Ersättare:  

Tony Larsson, 1 år 

29. Kristina Hammarström och Lena Zettersten väljs till ombud till bygdegårdarnas riksstämma 

samt Agneta Nilsson väljs som ersättare 

30. Val av ombud till övriga föreningar lämnas obehandlad. 

31. Verksamhetsplan för 2021 uppdras åt styrelsen att upprätta. 

32. Regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift är oförändrad. 50:- för enskild 

medlem samt 100:- för familjemedlemskap. 

33. Budget 2021 uppdras åt styrelsen att färdigställa. 

34. Uppdaterade stadgar beslutas och gäller från och med att protokollet är justerat. Beslutet är 

enhälligt. 

35. Finns inga inkomna motioner att behandla. 

36. Till valberedningen inför årsmötet 2022 väljs: 

Ingemar Hammar, 1år  

Bengt Olof Olsson, 2 år  



Birgitta Persson, 1år  

Gunnar Brun, 1år 

37. Inga rapporter finns att behandla. 

38. Vid årsmötet väckta frågor  

Medskick till styrelsen:  

Fundera över ett byte av golv i stora salen, det går ej att slipa flera gånger. 

Snörasskydd till taket 

39. Stämman avslutas och avgående styrelsemedlemmar, Hanna Nyberg, Ulf Colliander och Siv 

Ahlberg avtackas med en blomstercheck på Stigs Blommor för sitt arbete i styrelsen under 2019 

och 2020. 

 

 

Protokollet justeras av 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Ulla Ek    Eva Rönnow 

 

 

 

 

 

 

  


