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Protokoll från Mullsjö Bygdegårdsförenings årsmöte 2022-03-27 
På årsmötet i Mullsjö bygdegård deltog 12 bybor. 

 

1. Val av ordförande 

Anders Nilsson valdes till ordförande. 

 

2. Val av sekreterare 

Boel Magnusson valdes till sekreterare. 

 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

Tage Norén och Cecilia Stattin valdes till justerare. 

 

4. Godkännande av kallelsen 

Kallelsen godkändes.  

  

5. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret 

Anders gick igenom verksamhetsberättelsen och redovisade en kassarapport för året. 

Handlingarna godkändes och finns med i protokollet som bilagor.  

 

6. Revisorernas berättelse 

Anders läste upp revisionsberättelsen som inte innehöll några anmärkningar. 

 

7. Godkännande av revisionsberättelsen 

Deltagarna på mötet godkände revisionsberättelsen.  

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Deltagarna på mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för årets förvaltning. 

 

9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2021 visar på ett underskott på 11 095 

kr. Då den utgående behållningen trots detta är på 84 624 kr utgör dock nämnda underskott 

ingen anledning till några särskilda åtgärder. 

 

10. Redovisning av budget och verksamhetsplan 

Anders berättade hur budgeten och verksamhetsplanen har sett ut under året som varit. Han 

berättade att det även i år har varit ett år med få aktiviteter men vi i styrelsen hoppas på att 

det ska bli möjligt att anordna fler aktiviteter framöver. En del större utgifter kan  

förväntas. Fönstren på övervåningen kommer att bytas ut. Tegelväggen på bygdegårdens 

södra gavel måste repareras då fogarna börjat lossna. Trätrappen utomhus vid södra gaveln 

behöver bytas ut då den börjat ruttna upp. Badbryggorna och lekutrustningen på 

badstranden är i dåligt skick och måste  repareras. Deltagarna på mötet tyckte att styrelsen 

hade gjort ett bra arbete och vill att styrelsen fortsätter på samma sätt. 

  

11. Val av föreningens ordförande 

Anna Molin valdes till ordförande på ett år. 

 

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

Boel Magnusson, Cecilia Stattin, Maria Nyblom och Urban Norén valdes som ledamöter 

på två år. Jerry Hedström och Pernilla Nylander har ett år kvar som ledamöter.  

Valvy Signarsson och Annica Landström valdes som suppleanter på ett år. 
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13. Val av revisorer  
Torgny Norén och Roland Rönnberg valdes till revisorer på ett år. Anders Nilsson valdes 

som suppleant på ett år.  

 

14. Val av valberedning 

 Madeleine Jakobsson (sammankallande) och Tage Norén valdes till valberedning på ett år. 

 

15. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande årsavgift 
Deltagarna på mötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad. Detta 

innebär att avgiften blir 200 kr för familj (fler än en) och 120 kr för ensamstående. 

Inbetalning sker till föreningens bankgirokonto. Information om detta kommer att delas ut 

i bybornas brevlådor.  

 

16. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till 

styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman 

Det har kommit in ett förslag om att sänka hastigheten från 60 km till 50 km genom byn. 

Styrelsen har skickat in en skrivelse om detta till Länsstyrelsen. 

 

Det har även kommit in ett förslag om att ansöka om bidrag till upprustning av bryggor och 

lekutrustning på badstranden. Agnetha Norén och Margareta Sandberg-Backlund har 

skrivit denna ansökan och den är nu inskickad till kommunen. 

 

17. Övriga ärenden 

Annika ställde en fråga om aktiviteter kring Valborgsmässoafton. Hon och Pernilla vill ha 

ett större arrangemang i år. De ville även flytta brasan längre ner mot sjön. De tar på sig att 

hålla i detta arrangemang. Anders erbjöd sig att hjälpa till och Urban kör dit ris till brasan. 

Vi planerar mer kring denna aktivitet på kommande styrelsemöte.  

 

18. Mötet avslutades  

Boel bjöd på fika. 

 

 

 

 

Boel Magnusson   Anders Nilsson 

Sekreterare   Ordförande  

 

 

 

 

Tage Norén   Cecilia Stattin 

Justerare    Justerare 

 

 

 

 
 

 


