
Protokoll: Ársstämma Tyngsjö Bygdegärdsrorenii,g 
~ 

Plats: Tyngsjö Bygdegärd 
Datum: 2014-06-04 

1. Arsmötets öppnande , 
Ordförande Maths Cargärd hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande fór mötet 
Arsmötet beslutade välja Maths Càrgärd till mötesordförande. 

3. Val av sekreterare för mötet 
Áf&.JUötet beslutade välja Elisabeth Cargärd till mötessekreterare. 

4. Val av justerare 
Arsmötet beslutade att välja lnga-Lill Börjesson och Karl-Erik Persson tilljusterare. 

5. Fräga om ärsmötets stadgeenliga u~lysande 
Arsmötet beslutade att ärsmötet var behörigen utlyst. 

6. Godkännande av dagordning 
Arsmötet beslutade att fastställa dagordningen. 

7. Styrelsens verksanthetsberättelse och ekonomiska berättelse 
Ordförande Maths Cargärd läste upp verksamhetsberättelsen och kassör Tord Bergqvist 
redogjorde fór den ekonomiska berättelsen (bil. 1) 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och 
att lägga de till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse, och fräga om ansvanfrihet för styrelsen 
Bo Matsson läste upp revisionsberättelsen. Revisoma tillstyrker ärsmötet att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrill.et för räkenskapsäret 2013. 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 
Mötet beslutade omval av sittande styrelse och suppleanter med följande förordnande: 
Ordförande Maths Cargärd 2 är 
Kassör Tord Bergqvist 1 är 
Sekreterare Elisabeth Cargärd 2 är 
Styrelseledamot Karl-Erik Persson 1 är 
Styrelseledamot Hans Cargärd 2 är 
Suppleant Astrid Ludvigsson 1 är 
Suppleant Emma-Lina Matsson 2 är 
Suppleant Agneta Bengtsson 1 är 



10. Val av revisorer jämte suppleanter 
Ársmötet beslutade att för räkenskapsäret 2014 utse Bo Matssori och Anders Norman till 
revisorer och Sven Eriksson till suppleant, Samtliga med förordnande om 1 är. 

11. ÖVriga frägor 

Fördelning av vindkraftmedel 
Följande föreningar har ansökt om bidrag ur vindkraftmedel- se bil. 2. 

Beredningsgruppens förslag 
Beredningsgruppens förslag till utbetalning och fördelning av disponibla medel (62.000:-) 
framgär enligt bil. 3. 
Information och utbetalning av medel till samtliga berörda föreningar sker snarast e:fter att 
protokollet justerats. 
Mötet beslutade godkänna Beredningsgruppens förslag. 

Beredningsgruppens sammansättning 
Mötet beslutade omval av samtliga ledamöter i Beredningsgruppen för ytterligare ett är. 

Frägan ly:ftes om, pä vilket sätt kommande vindkraftmedel skall disponeras. 
Styrelsen bad om att fà äterkomma för gemensamma diskussioner och arbeten i sy:fte att 
forma en längsiktig strategi för niedlens användande. 

Hyresavgift Tyngsjö Bygdegird 
Mötet beslutade att ingen ökning skall ske av uthyrningskostnaden. 

Blomsterfonden 
Blomsterfonden har övertagits av Tyngsjö Bygdegärdsförening. Tord Bergkvist redogjorde 
för det omfattande administrativa arbete Lena Hultgren utför i denna fond. Hans förslag är 
att Lena Hultgren ersätts med 1.500:-/kalenderär .. 
Mötet beslutade att godkänna en ersättning med 1.500:-/kalenderär till Lena Hultgren. 

Ersättning till Bygdegardens styrelse 
Lena Lind ställde frägan om styrelsen arvoderas och rimligheten i att ersättning bör utgä. 
Ingen ersättning utgär till styrelsemedlemmarna. Mötet diskuterade frägan och kom fram till 
följande. 
Arsmötet beslutade att kostnader som bilersättning, telefon, kopieringskostnader skall 
ersättas av bygdegärdsföreningen 

Mötets avslutande 
Maths Cargärd förklarade mötet avslutat. 
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Avradsberg   2014-05-06   

 

Beredningsgruppens förslag av fonderade vindkraftsmedel för år 2014 

På uppdrag av styrelsen för Tyngsjö Bygdegårdsförening har beredningsgruppen nu förslagit 

följande fördelning av fonderade bygdemedel som olika föreningar och organisationer äskat 

för sin verksamhet år 2014. 

2014:års fondmedel omfattade totalt 62 tusen kronor baserad på Korpfjälls vindkraftverk 

som varit i drift under 2012:års verksamhet. 

Närvarande vid Beredningsgruppens möte tisdagen den 6 maj 2014 hos Annika Johansen 

Avradsberg, 

Förutom Annika var följande deltagare närvarade: 

Bo Matsson tillika ordförande för mötet 

Bengt Krigsman sekreterare 

Christina Ludviksson 

Rosita Elovsson 

Fredrik Broberg 

Följande fördelning av tillgängliga fondmedel innebar svårigheter i och hur gruppen skulle 

lösa uppgiften, efter att ha behandlat alla inkomna (8st) ansökningar för sig var 

beredningsgruppen helt enhällig om följande fördelning av årets fondnivå . 

Tyngsjö Bygdegårdsförening 25 000 kr 

Tyngsjö Skytteförening  15 000 kr 

Tyngsjö Babtistförsamling   7  000 kr   

Avradsbergs Bygdegårdsförening 15 000 kr 

  Sa 62 000 kr 

Avslutningsvis vill Beredningsgruppen framhålla att årets fördelning är den första  av 

fonderade medel baserade på fem vindkraftverk på Korpfjäll men kommer med stor 

sannolikhet att förändras när Rämsbergs sju verk till kommer i full drift.  
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