
Tyngsjo Bygdegardsfdrening. 

Protokoll fran arsmotet den 24 februari 2013. 
Plats: Bygdegarden 
Narvarande: 13 stycken, se bilaga. 

• Motet oppnades av ordforande Maths Cargard. 
• Till motets ordforande valdes Maths Cargard 
• Till motets sekreterare val des Ann-Marie Larsson 
• Som justerare av dagens protokoll valdes Ingalill Borjesson och Edwin Klomp 
• Motet godkande kallelsen. 
• Verksamhetsberattelsen upplastes av ordforande Maths Cargard och godkandes. 
• Den ekonomiska berattelsen, resultat och balansrakning upplastes och godkandes. 
• Revisionsberattelsen lastes och motet ger styrelsen ansvarsfrihet for 2012. 

Val av styrelse for nastkommande verksamhetsar 2013-2014. 

* Ordforande: Maths Cargard 
* Kassor: Tord Bergqvist 
* Sekreterare: Elisabeth Cargard 
* Ledamoter: Karl-Erik Persson och Hans Cargard. 
* Suppleanter: Astrid Ludvigsson, Emmalina Mattsson och Agneta Bengtsson. 

* Revisorer: Anders Norman och Bo Mattsson. 
* Ersattare: Sven Eriksson. 
* Hedersmedlemmar i Tyngsjo Bygdegardsforening: Tora Henriksson och 

Rut Bjorklund. 

Ovriga fragor. 

Styrelsen tar i uppdrag att se over eventuellt nya hedersmedlemmar. 

Den 16 januari 2013 hade Tyngsjo Blomsterfond ett extra mote dar beslut togs att upplosa 
foreningen och overfora verksamhetens samtliga tillgangar till Tyngsjo Bygdegardsforening. 
F orutsattningen for detta var: 
a. att Tyngsjo Bygdegardsforenings arsstamma 2013 godkanner overtagandet och 
b. att Tyngsjo Bygdegardsforening kommer att driva verksamheten vidare under namnet 

Tyngsjo Blomsterfond och med samma syfte som fondens tidigare stadgar. 

• Motet beslot enhalligt att Tyngsjo Bygdegardsforening ska overta Tyngsjo 
Blomsterfond. 

Motet beslot att ge styrelsen ratt att utse en ersattare for Lena Hultgren ifall hon skulle ia 
forhinder och inte kan skriva ut kondoleanser. 



• Ansvariga for tillsyn av lokalema ar Edwin Klomp och Karl-Erik Persson. 

• Edwin Klomp ansvarar for listan om "ansvarsm€madema". 

• Ett forslag om att forsoka att anlagga en parkering framlades. Styrelsen ska gora en 
oversyn pa detta och tar upp det vid ett kommande mote. 

• Eventuell blir det ett mote i mars 2013 med Malungs kommun angaende vindkraft 
pengama. Efter detta kommer styrelsen att ha ett extra mote hur de ska ga vidare i 
arendet. 

• Larm ansvarig ar Edwin Klomp. Styrelsen ska fraga Stig-Ame Bjorklund om han vill 
ersatta Majne som avgar. 

• Ansvariga for bokning av lokalema ar Carin och Edwin Klomp. 

• Motet beslot att avgiftema ska vara oforandrade tills vidare men malsattningen ar att 
i framtiden kunna sanka hyran av lokalema. 

Ordforande avslutade motet och tackade avgaende sekreterare Ann-Marie Larsson. 

Vackra tulpaner utdelades av ordforande till manga motesdeltagare och det blev en fin 
avslutning pa arsmotet. 

Motet avslutades med kaffe. 

Tyngsjo den 2013-02-24. 

\.hti.dt.v.tr4 ... ~~ 
sekreterare ordforande 

Justeras 



Motes deltagarna pa Tyngsjo Bygdegardsf"orenings arsmote 24/2 2013. 

Edwin Klomp 
Carin Klomp 
Rosita Elovsson 
Asta Johansson 
Astrid Ludvigsson 
Ingalill Borjesson 
Tord Bergqvist 
Maine Holmstrom 
Sven Eriksson 
Torsten Larsson 
Karl-Erik Persson 
Maths Cargard 
Ann-Marie Larsson 


