Protokoll: Årsstämma Tyngsjö Bygdegårdsförening
Plats: Tyngsjö Bygdegård
Datum: 2015-04-26
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 Inga-Lill Börjesson och Karl-Erik Persson 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 berättelsen (bil. 1).
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen
och lägga dem till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.
Tord Bergqvist läste upp revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker årsmötet att bevilja
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
Mötet beslutade omval av sittande styrelse och suppleanter med följande förordnande:
Ordförande Maths Cargård
1 år
Kassör Tord Bergqvist
2 år
Sekreterare Elisabeth Cargård
1 år
Styrelseledamot Karl-Erik Persson 2 år
Styrelseledamot Hans Cargård
1 år
Suppleant Astrid Ludvigsson
2 år
Suppleant Emma-Lina Matsson
1 år
Suppleant Agneta Bengtsson
2 år
10. Val av revisorer jämte suppleanter.
Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2015 utse Bo Matsson och Anders Norman till
revisorer och Sven Eriksson till suppleant. Samtliga med förordnande om 1 år.

11. Övriga frågor.
Fördelning av vindkraftmedel
Följande föreningar har ansökt om bidrag ur vindkraftmedel (bil 2).
Beredningsgruppens förslag:
Beredningsgruppens förslag till utbetalning och fördelning av disponibla medel 63.000:(bil 3).
Information och utbetalning av medel till samtliga berörda föreningar sker snarast efter att
protokollet justerats.
Mötet beslutade godkänna Beredningsgruppens förslag.
Beredningsgruppens sammansättning.
Mötet beslutade omval av samtliga ledamöter i Beredningsgruppen för ytterligare ett år.
”Kojan” på holmen i Kvien.
Diskussion uppkom om kojans användning och vem som äger densamma samt
ägaren/ägarna till den intilliggande marken. Ordföranden föreslog att jurist får undersöka
ägandeskapet.
Mötet beslutade godkänna förslaget.
Nytt avtal med Vindkraftverk Remsberget.
Tre parter ingår. Ny part är Tyngsjö-Hagfors Skoterklubb, som ansvarar för och
underhåller skoterleder genom vindkraftparkerna Korpfjället och Remsberget, i enlighet
med O2 Vindkompaniets anvisningar avseende markering och säkerhet. De erhåller ett
årligt bidrag motsvarande 5 000 kWh på respektive års medelpris (bil 1).
Blomsterfonden
Blomsterfonden Tyngsjö Blomsterfond har övertagits av Tyngsjö Bygdegårdsförening.
Fondens ekonomi särredovisas och hålls således skild från bygdegårdsföreningens
ekonomi. Tord Bergqvist informerade om att föreningar kan söka pengar ur fonden och
10 000:- finns att disponera.
Minnesstund i Bygdegården.
Tord Bergqvist framlade förslag till årsstämman om att ingen hyra skall utgå vid
minnesstund i bygdegården efter begravning. Detta skall gälla för de som bor eller äger
en fastighet i bygden.
Mötet beslutade enhälligt godkänna förslaget.
Korsvägens upprustning.
En gräsplan är anlagd. En slogbod är gjord och skall ställas på plats. En anslagstavla är
under uppförande och en midsommarstång skall pryda området. Ordföranden framförde för
årsmötet vikten av att införskaffa en åkgräsklippare. Finansieringen fördelas mellan
Tyngsjö Bygdegårdsförening och Tyngsjö skola. 2/3 bekostas av bygdegårdsföreningen
och 1/3 av skolan.
Mötet beslutade godkänna inköp av åkgräsklippare och kostnadsfördelningen.
Bagarstugan.
Mötet beslutade att lägga upprustningen av Bagarstugan på framtiden.

Film i Prästgården.
Karl-Erik Persson kom med förslag om att köpa in filmen ”En spelmans jordafärd” att
visas i prästgården under Kultur i Tiomilaskogen. Kostnaden för filmen är 4.000:-. Två
alternativ diskuterades:
- Kostnaden delas mellan Tyngsjö Bygdegårdsförening och Kultur i Tiomilaskogen
- Tyngsjö Bygdegårdsförening bekostar filmen
Mötet beslutade att Tyngsjö Bygdegårdsförening står för kostnaden.
Skötsel av bygdegården.
Ytterligare personer behövs för skötseln av bygdegården och fler har anmält intresse av
att hjälpa till. De kontaktas och Edwin Klomp får i uppdrag att upprätta ett skötselschema.
Han gör även en lista på vad som ingår i åtagandet. Huvudansvariga för bygdegårdens
skötsel är Edwin Klomp och Karl-Erik Persson.
Kuren med likstänger.
Då den gamla kuren är i dåligt skick är en ny tillverkad till en kostnad av 12.000:-.
Summan delas lika mellan kyrkan och bygdegårdsföreningen. Ordföranden kontaktar
Brushed som utför för transporten och datum bestäms. Tiden meddelas berörda för att
få den på plats.
Mötet beslutade bifalla styrelsens beslut.
Städdag
Årsmötet beslutade om städdag i bygdegården den 17 maj med början kl 10:00.
Trähäst.
Ordföranden visade mötet en häst som skall tas fram för Tio-Milaskogen. Hästen skall
tillverkas i tre storlekar och numreras. Priset är ännu inte fastställt. Hästen har godkänts av
samtliga berörda med ett mycket positivt gensvar.
Årsmötet beslutade att gå vidare med projektet,
Grillplats vid bygdegården.
Karl-Erik Persson påtalade att nya grillar behövs och påtar sig att ordna detsamma
Mötet beslutade uppdra åt Karl-Erik Persson att ordna grillar.
Anslagstavlan vid Korsvägen.
Kompletterande material behöver köpas in. Karl-Erik Persson åtar sig inköpet.
Mötet beslutade uppdra åt Karl-Erik Persson att komplettera materialet.
Badplatsen.
Sven Eriksson påtalade behovet av upprustning av badplatsen. Fråga uppkom om vem som
har ansvaret. Kommunen avsäger sig detsamma. En del träd behöver också fällas.
Ordföranden tar kontakt med kommunen i ärendet och kontaktar Mats Larsson angående
trädfällningen.
Mötets avslutande.
Maths Cargård förklarade mötet avslutat.
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Inga-Lill Börjesson

…………………………………………….
Karl-Erik Persson

Tyngsjö Bygdegårdsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014.

Under året har det varit en rad olika evenemang, sammankomster och andra aktiviteter i
eller i samband med Bygdegården. Totalt c:a 25 tillfällen.
Ur årets olika verksamheter och aktiviteter som genomförts, kan nämnas några nedan;
















Årsmöte 2014.06.04. samt ett antal styrelsemöten och avstämningar med styrelsen.
Den första utbetalningen av vindkraftmedel företogs under juni månad samt begärd
rapport och återkoppling till OX2‐Vindkompaniet, IKEA och Malung‐Sälens Kommun.
Växtförsäljning 24‐25 maj
Kultur i Tiomilaskogen vecka 30.
Loppisförsäljning 28 september.
Ett slutsålt och mycket uppskattat Julbord den 6 december vilket förbereddes genom
flera träffar för planering och inköp. Julbordet genomfördes tack vare ett lysande
arbete av alla de som arbetade med maten, köket och serveringen. De fick även stor
och välbefogad uppskattning från alla gäster.
Påbörjat och genomfört utbyggnad av parkeringsplatsen i anslutning till Bygdegården
vilket inneburit stora arbetsinsatser från flera medlemmar.
Likaledes har arbetet påbörjats med samlingsplatsen vid ”korsvägen”.
Fyllnadsmassor, matjord har planerats ut. Gräset är sått och förberedande
elanslutningar har gjorts. Även här har många ideella arbetsinsatser genomförts på
ett fantastiskt sätt.
Vedboden vid bygdegården har fyllts med sågad och kluven ved för flera år framåt.
Allt husgeråd i Bygdegården har inventerats och kompletterats med nya husgeråd.
Köket har kompletterats med 2 nya spisar och ny spiskåpa med inbyggda fläktar och
belysning.
Avtalet med OX2‐Vindkompaniet, IKEA och Malung‐Sälens Kommun genomfördes
under året och undertecknades slutligen 2014.11.17.
Mer mera!!

Även detta år avslutades verksamhetsåret traditionsenligt med familjen Asta Johanssons
uppskattade Julottekaffe för 40:nde året!. Fantastisk insats!
Verksamheten under året har än en gång visat hur mycket vi kan göra tillsammans genom så
många ideella insatser i kombination med engagemang, gemenskap och samarbete.
Låt oss fortsätta så!
Tyngsjö 25 juni 2015
Styrelsen

Tyngsjö

2015-03-17

Beredningsgruppens förslag av fonderade vindkraftsmedel för år 2015.
På uppdrag av styrelsen för Tyngsjö Bygdegårdsförening har beredningsgruppen föreslagit följande
fördelning av fonderade bygdemedel från vindkraften på Korpfjäll.
2015:års fonderade medel omfattar totalt 73 tusen kronor, medel baserad på verksamheten vid
Korpfjälls vindkraftspark år 2013.
Närvarande vid Beredningsgruppens möte på Tyngsjö skola tisdagen den 17 mars 2015 var:
Bo Mattson
Bengt Krigsman
Fredrik Broberg
Christina Ludviksson
Rosita Elovsson

ordförande
sekreterare

Beredningsgruppens arbete med att fördela de 8 inkomna ansökningarna som stöd för sina
verksamheter, innebar inga svårigheter inom gruppen som var helt enhälliga i sitt förslag enligt
nedan.
Projektnamn

Sökande

Projektbeskrivning

Sökt
bidrag
Skr
30 000

Beredgrp.
Skr
15000

Underhåll av Lejsme
Pers stuga
(Stöd tidigare utgått)

Avradsbergs
Bygdegårds-förening

Nytt tak & skorsten

Samlingsplats & bistånd
(Stöd tidigare utgått)

Tyngsjö Baptistförsamling

Samlingsplats &
bistånd

8 000

8000

Mötesplats Tyngsjö
(Stöd utgått tidigare)
Kultur i Tiomilaskogen
c/o Ann-Britt
Gustavsson

Tyngsjö
Bygdegårdsförening
Tiomilaskogens
Kultur & Kuriosa sällskap

Fortsatt utbyggnad

35 000 19000

Evenemangsbidrag

20 000 6000

Renovering av kök
Bystugan

Andersviksbergs
Bystugeförening

25000

Vägen Andersviksberg
Upprämen

Föreningen Upprämsvägen

Nya inventarier.
50 000
Spis, viss ombyggnad
mm.
Undehåll & upp19 900
rustning av ensk väg

Renovering av
Sunskojan södra Kvien

Tiomilaskogens
Företagarförening

Renovering av hus på
ön

20 000

0

Förvaltning/skötsel
Kvien vattensystem

Tiomolaskogens
Företagarförening

Förvaltning/skötsel
av fiskebeståndet
Holmsjön och Kvien
Summa kr

30 000

0

0

212900 73000

Vid mötet diskuterades även 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 Maths Cargård kommunchefen att ge
Bygdegårdsföreningen och beredningsgruppen tydliga riktlinjer för vilka som skall vara behöriga
att erhålla fonderade medel från vindkraftsparkerna på Korpfjäll och Rämsberg.
Kommunchefen i sin tur lyfte frågan till Kommunstyrelsens arbetsutskott som återkom med
följande beslut.
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.
Beredningsgruppen vill framhålla att årets fördelning är den andra av fonderade bygdemedel
baserade på vindparken på Korpfjäll men kommer med stor sannolikhet att ändras när full
produktion uppnåtts även vid vindkraftsparken på Rämsberg.
Med vänlig hälsning
Bengt Krigsman

Vindkraftredovisning för 2014.

Korpfjället 1.
Produktion:
24.533.882 kWh
12.587.593:‐ SEK x 0,5% = 62.938:‐ SEK (vårt bidrag)
51 öre/kWh
10.000 kWh x 0,51:‐ = 5.100:‐till Tyngsjö resp. Anderviksberg

Rämsberget
Produktion:
46.751.513 kWh
21.689.389:‐ SEK x 0,5% = 108.447:‐ (vårt bidrag)
46 öre/kWh
10.000kWh x 0,46:‐ = 4.600:‐ till Tyngsjö, Andersviksberg, Avradsberg
5.000 kWh x 0,46:‐ = 2.300:‐ till Tyngsjö‐Hagfors Skoterklubb ( BG 467‐6011 )

