
Protokoll: Årsstämma Tyngsjö Bygdegårdsförening 
Plats:    Tyngsjö Bygdegård 
Datum: 2017-04-08 
 
1. Årsmötets öppnande. 
    Ordföranden Maths Cargård hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av ordförande för mötet. 
    Årsmötet beslutade välja Maths Cargård till mötesordförande. 
 
3. Val av sekreterare för mötet. 
    Årsmötet beslutade välja Elisabeth Cargård till mötessekreterare. 
 
4. Val av justerare 
    Årsmötet beslutade att välja Sven Eriksson och Edwin Klomp 
    till justerare. 
 
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
    Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst. 
 
6. Godkännande av dagordning. 
    Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse. 
    Ordföranden Maths Cargård läste upp verksamhetsberättelsen och kassör Tord Bergqvist 
    redogjorde för den ekonomiska redovisningen (bil. 1). 
    Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen 
    och lägga dem till handlingarna. 
 
 
 
8. Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för 
    styrelsen. 
    Willy Nygårds läste upp revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker årsmötet att bevilja 
    styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
    Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.    
 
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. Agneta Bengtsson har avsagt sig uppdraget 
    som suppleant. Sören Olsson ersätter Agneta Bengtsson vilket godkändes av årsmötet.    

Mötet beslutade om följande styrelse och suppleanter: 
    Ordförande Maths Cargård 1 år 
    Kassör Tord Bergqvist  2 år 
    Sekreterare Elisabeth Cargård 1 år 
    Styrelseledamot Karl-Erik Sakofall 2 år 
    Styrelseledamot Emmalina Mattsson 1 år  
    Suppleant Astrid Ludvigsson 2 år 
    Suppleant Sören Osson  2 år 
    Suppleant Therese Johansson 1 år 
 
 



10. Val av revisorer jämte suppleanter. 
Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2017 utse Willy Nygårds och Berit Norén till 
revisorer och Bengt Krigsman till suppleant. Samtliga med förordnande om 1 år. 

 
11. Övriga frågor. 
 
      Beredningsgruppens förslag av tilldelning av vindkraftmedel. 
      Bengt Krigsman redogjorde för gruppens arbete och hur besluten fattats om utbetalning       
      och fördelning av vindkraftmedel. (bil.2) 
      Bengt Krigsman betonade att om redovisning inte inkommit utgår inga sökta 
      vindkraftmedel. 
      Mötet beslutade att godkänna Beredningsgruppens förslag. 
 
      Lokal utvecklingsplan 
      Tord Bergqvist har sammanställt en Lokal utvecklingsplan. Planen är viktig för bygdens 
      framtid, där Tyngsjö skola skall vara en av kommunens Servicepunkter. Ordf. Maths 
      Cargård har varit i kontakt med förvaltningschef Lars Åhlenius, vilken tillsammans Ulf 
      Rydell kommer inom kort att besöka Tyngsjö. 
 
      Städdag 
      En städdag vid Bygdegården utsattes till lördag 20 maj med början kl 09:00. 
 
      Eventuell fiberutbyggnad 
      Den tillsatta Fibergruppen har ännu inte haft någon sammankomst. Gruppens arbete 
      måste igång inom det snaraste. Medel har avsatts till en kommunikationsnod. Idag 
      utgörande 110.00:- Telia arbetar nu med att riva delar av sitt gamla telefonnät med 
      kopparledningar som ersätts med mobilt telefoni. Bytet kommer att ske senast 30/11 
      innevarande år och berör Finnmarken. Janne Nordmark skall tillfrågas om han önskar 
      ingå i Fibergruppen. 
 
      Bårtäcke 
      Årsmötet beslutade att fortsätta avsätta pengar från Tyngsjö Blomsterfond till ett 
      bårtäcke. 
 
      Lotteri 
      Under hösten skall startas ett hantverks- och konstlotteri med dragning vid Bygdegårdens 
      julbord. Marianne Lisra och Maine Holmberg fick i uppdrag att ansvara för lotteriet. 
 
      Anslag Miljöstationerna 
      Nya skyltar är framtagna som står emot väder och vind. Skyltarna har ordningsföreskrifter 
      på, förutom svenska, nederländska, tyska och engelska. 
 
      Likstängerna 
      Ansvaret för likstängerna och förvaringsbyggnaden tas av Karl-Erik Sakofall och 
      Folke Byqvist. Nya skylt på flera språk skall beställas och anslås. 
      Ett underlag skall tas fram av Hed Lars till en gångstig från likstängerna ner till Kvien.  
      Den gamla gångstigen skall röjas och spångas. Mötet beslutade att avvakta underlaget 
      och kostnadsberäkningen. 
 
 



      HLR-utbildning och utbildning av hjärtstartare 
      Folket på Finnmarken i byarna Avradsberg, Andersviksberg och Tyngsjö, där Uvanå 
      ingår, skall utbildas i hjärt-lungräddning och hanterandet av hjärtstartare. Utbildningen 
      leds av Mats Lenne, Räddningstjänsten i Malung till en kostnad av 100:-/person.  
      Kostnaden tas av varje bygdegårdsförening. Preliminärt har diskuterats om utbidningar 
      under vecka 20. Anmälan till utbildningarna mottas av Elisabeth Cargård. 
 
      Badplatserna 
      Skylt skall sättas upp vid badplatserna om ”eget ansvar” när man vistas där. Kontakt har 
      tagits med juridisk person, som menar att om denna skylt finns, frånsäger sig  
      Bygdegårdsföreningen ansvaret om olyckan skulle vara framme. Efter att 
      skylt kommit upp kan bryggorna läggas i. Mosjön i Malung har fått förfrågan om de 
      kan ansvara för gräsklippningen och att tömma soptunnor vid badplatserna. Vid  
      Sundsbron behöver det röjas. Rune Matsson, Mosjön återkommer med besked under 
      våren. Skylt skall sättas upp vid Sundsbrons båtuppläggningsplats för att densamma 
      inte skall blockeras.   
            
      Växtförsäljning och Loppis. 
      Den årliga växtförsäljningen och Loppis kommer att äga rum 2017-05-27-28. 
 
 
 
 
     

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………………………………..    …………………………………………… 
Elisabeth Cargård                                                  Maths Cargård 
Mötessekreterare                                                   Mötesordförande 
 
 
 
…………………………………………….        ……………………………………………. 
Sven Eriksson                    Edwin Klomp  
  

 
   
         
     
 
 
 
     



Tyngsjö Bygdegårdsförening. Org.nr. 802436-1993 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016. 

  

 

Under 2016 har det fortsatt varit olika evenemang, sammankomster och andra aktiviteter i 
eller i samband med Bygdegården. Det har varit c:a 20 olika aktiviteter. 

Ur årets olika aktiviteter kan nämnas: 

• Årsmötet genomfördes 2016.04.09. Under året har ett flertal avstämningar med 
styrelsemedlemmar genomförts. Inför 2017 kommer dock fler regelmässiga 
styrelsemöten att genomföras. 

• Vid årsmötet beslutades att i sin helhet godkänna det förslag till utdelning av 
vindkraftmedel som en enig beredningsgrupp arbetat fram. Detta var 3:e 
utbetalningen av vindkraftmedel. 

• Redogörelse för hur medlen från tidigare beslut har använts har redovisats till OX2, 
IKEA och Malung-Sälens kommun i enlighet med gällande avtal. 

• Helgen 28-29 maj hade vi växtförsäljning, loppis och servering som trots en regnig 
söndag blev ett bra evenemang. 

• Städdag genomfördes med god uppslutning 22/5. 
• För första gången restes den vackra och 10 meter höga midsommarstången på 

mötesplatsen vid korsvägen. Det serverades kaffe, saft och hembakad jordgubbstårta  
till närmare 150 besökare som gladdes åt spelmanslåtar och dans kring 
midsommarstången. Ett jättebra arbete av alla som varit medverkande till detta 
midsommarfirande i Tyngsjö. Förhoppningsvis en ny tradition! 

• Traditionsenligt användes bygdegården under Kultur i Tiomilaskogen under vecka 30. 
• Loppis och servering var den 22/9. Efter en annonsmiss blev det inte så många 

besökare som väntat denna gång. Men vi kommer igen. 
• Den 3:e december serverades det klassiska julbordet tillsammans med Uvanå Byalag  

och återigen bokades alla platser i rask takt. Intresset för att äta julbord i Tyngsjö 
ökar för varje år. Detta tack vare alla fantastiska insatser som görs av många 
inblandade. 

• Verksamhetsåret avslutades med det traditionella Julottekaffet.  
 

Resultatet av årets verksamhet och föreningens ekonomiska ställning 2016-12-31 framgår av 
separat resultat- och balansräkning 

 



Återigen har en rad olika insatser gjorts av väldigt många till glädje och gagn för bygden och 
besökare. Varmt TACK alla! 

Tyngsjö 24 mars 2017. 

 

Styrelsen 

 

 

 

 
 



Tyngsjö   2017-03-10    

 

Beredningsgruppens förslag av fonderade bygdemedel för år 2017. 

 
På uppdrag av styrelsen för Tyngsjö Bygdegårdsförening har Beredningsgruppen föreslagit följande 

fördelning av fonderade bygdemedel från vindkraftsparkerna Korpfjäll/Rämsberg. 

2017:års fonderade bygdemedel omfattar totalt 238 000 kronor, medel baserad på verksamheterna 

vid  Korpfjäll/Rämsbergs vindkraftsparker år 2015. 

 

Närvarande vid Beredningsgruppens möte på Mannifall tisdagen den 7 mars 2017 var: 

 

Bo Mattson   ordförande 

Bengt Krigsman sekreterare 

Fredrik Broberg 

Annica Johansen  

Rosita Elovsson 

Christina Ludvigsson 

 

Beredningsgruppens arbete med att fördela de 9 inkomna ansökningarna innebar inga oenigheter 

inom gruppen som var/är helt enhälliga i sitt förslag. 

 

Beredningsgruppen framhåller att en redovisning av beviljade projektanslag enligt ansökan 

redovisas av sökande för att fastlägga att beviljade bygdemedel kommit till avsedda och sökta 

utföranden, redovisningskrav som i sin tur åvilar Bygdegårdsföreningen. 

Utebliven redovisning av beviljade objekt kan medföra att ytterligare ansökningar av fonderade 

bygdemedel inte utgår.   

 

Vill än en gång påpeka vikten av rätt hantering av ansökningarna, beredning och utbetalningar som 

vid fel hantering kan medföra att avtalet mellan Malung- Sälens Kommun och 

Bygdegårdsföreningen sägs upp och därmed att alla fonderade medel stannar på kommunnivå. 

 

För att inte hamna fel i hanteringen bad redan inför 2015 års fördelning Maths Cargård 

Kommunchefen ge Bygdegårdsföreningen och Beredningsgruppen tydliga riktlinjer för vilka som 

skall vara behöriga att erhålla fonderade medel. 

 

Kommunchefen lyfte frågan till Kommunstyrelsens arbetsutskott som återkom med följande beslut 

om inriktning. 

 

1. Malung-Sälens Kommun uttalar att det torde vara eftersträvansvärt att bygdemedel från 

vindkraft likställs med bygdemedel från vattenkraft i så många tillämpliga avseenden som 

möjligt. Således att bidragsberättigad av bygdemedel från vindkraft bör vara en öppen ideell 

förening eller en öppen ideell sammanslutning med verksamhet inom bygdeområdet. 

2. Malung- Sälen Kommun uttalar att företag eller sammanslutningar av företag ej bör vara 

bidragsberättigade avseende byggmedel från vindkraft 

 

 

Med vänlig hälsning 

Bengt Krigsman 

 

Bilaga: Reviderad ansökningsblankett om bidrag ur fonderade bygdemedel från vindkraft 

 

 



     
Bilaga 

 Ansökningar År 2017 om bidrag ur fonderade bygdemedel från vindkraft. 
    Beredningsgruppens förslag framgår av kolumn beviljat belopp  
    

       Datum för Sökande Projekt Sökt belopp Kvittens Beviljat Besked 

registrering       lämnat belopp skickat 

              

161130 Avradsbergs Bygdeförening Nytt tak på lada 30 000 kr Ja 30 000 kr   

              

161201 Tiomilaskogens Kultur & Kuriosa Kultur i Tiomilaskogen 10 000 kr Ja 10 000 kr   

  sällskap           

              

161203 Tyngsjö Bygdegårdsförening Kommunikationsnoder 100 000 kr   60 000 kr   

              

161204 Tyngsjö Bygdegårdsförening Renovering av skorstenar 65 000 kr   65 000 kr   

              

161208 Tyngsjö Baptistförsamling Samlingsplats och biståndsarbete 8 000 kr Ja 8 000 kr   

              

161209 Tyngsjö Skytteförening Renovering av skjutbana och ny björnbana 50 000 kr Ja 50 000 kr   

              

161213 Tyngsjö Bygdegårdsförening Projektor, duk och högtalaranläggning 15 000 kr   15 000 kr   

              

161228 Föreningen Andersviken Samlingsplats/Grillplats 25 000 kr Ja 0 kr   

              

161229 Maria Jonback Brudskogen 85 000 kr Ja 0 kr   

              

              

              

              

Summa      388 000     238 000   
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