
 

 

Motionssvar 

 

Motion från Edvin Sundström 

 

Snörasskydd för nödutgång 

- Styrelsen har under 2021 diskuterat, och påbörjat, en investeringsplan. I 

den planen läggs förslaget för rasskyddet in. Den nya styrelsen har sedan i 

uppdrag att prioritera bland behovet av investeringarna. 

- Anses beaktad 

 

Den som skadat träbryggan vid nödutgången ska laga den. 

- Träbryggan läggs, som ovanstående svar, in i investeringsplanen. Att 

ålägga ideellt arbetande medlemmar att betala för eventuella skador som 

kan uppkomma anser styrelsen inte är en framgångsrik väg att gå. 

- Avslag 

 

Landgången vid ingång till serveringen bör bytas ut så att det inte dras in så mycket 

grus. 

- Styrelsen tackar för förslaget och gör som ovanstående svar, lägger det i 

investeringsplanen. 

- Anses beaktad 

 

Räcket på framsidan bör svetsas ihop så det blir stabilare. 

- Under 2021 har styrelsen diskuterat att entrén till bygdegården skulle 

behöva rustas. Däremot bör även den investeringen läggas tillsammans 

med övriga investeringar att prioriteras av den nya styrelsen. 

- Anses beaktad 

 

Inga dyra dansband. Lär av Delsbo bygdegård. 

- Inom styrelsen utses olika ansvariga för uppdrag inom föreningen. En av 

dessa uppdrag är ansvarig för danser. Det kan vara på två olika sätt att se 

det när det gäller dansband. Ett dyrare, och mer populärt band, kan locka 

större publik medan ett billigare dansband behöver färre inlösta för att 

täcka kostnaderna. Åsikten lämnas till gruppen som ansvarar för uppdraget 

att ta ställning till.  

- Anses beaktad 

 

Börja spela bingo igen. Håll marknader igen. 

- Under 2020 och 2021 har det rått pandemi med restriktioner som har gjort 

att verksamheten varit svår att planera och genomföra. Frågan om att börja 

med bingo igen har diskuterats ett flertal gånger i styrelsen. Med den nya 

spellagen innebär det både avancerad ansökan och en del investeringar för 

föreningen att göra för att kunna få tillstånd. Arbetet är påbörjat men 

styrelsen valde att avvakta med investeringarna åtminstone till 2022. 

- Eftersom det varit restriktioner de senaste åren har vi haft minimalt med 

aktiviteter såsom marknader. När dessa restriktioner nu släppts kan vi 

återigen planera för dessa aktiviteter.  

- Bifall till förslagen 

 

Kallelse till möten räcker med digitala, inga kostsamma annonser. 

- Frågan om annons till årsmötet 2022 har diskuterats i styrelsen. Annons i 

HT anses vara för kostsam annons och anses nå få medlemmar. Däremot 

annons i ”gratis-blad” är billigare och når många av medlemmarna. En del 

av de mailadresser vi har till medlemmar stämmer inte. För att säkerställa 



 

 

att nå så många medlemmar som möjligt valde vi därför att annonsera i 

”gratis-bladen”. Styrelsen anser att det kan vara ett bra sätt att synas. 

- Avslag till förslaget 

 

Ingen ansvarsfrihet för styrelseledamöter. 

- Den frågan kommer att lyftas under årsmötet. Motionsskrivaren har sin 

fulla rätt, som alla betalande medlemmar, att föreslå det under årsmötet. 

- Anses beaktad 

 

Då bara caféet används behövs inte stora planen och nedre infarten skottas om 

ingen bor uppepå. 

- Vi har en stor bygdegård som förhoppningsvis kommer att fyllas med 

aktiviteter för flera olika målgrupper. Att endast skotta en del av planen 

skulle vara en minimal besparing samtidigt som det kan bli kostsammare 

den dag vi behöver snöröja hela planen. Förhoppningsvis kommer hela 

huset att användas i mycket större utsträckning och det finns ett behov att 

snöröja hela planen. 

- Avslag till förslaget 


