Protokoll: Årsstämma Tyngsjö Bygdegårdsförening
Plats: Tyngsjö Bygdegård
Datum: 2016-04-09
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 Karl-Erik Persson och Roger Henriksson
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 2015.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
Till val av ordförande för styrelsen omvaldes Maths Cargård. Till val av sekreterare
omvaldes Elisabeth Cargård. Som ersättare för Hans Cargård valdes Emmalina Mattsson.
Mötet beslutade om följande styrelse och suppleanter:
Ordförande Maths Cargård
2 år
Kassör Tord Bergqvist
1 år
Sekreterare Elisabeth Cargård
2 år
Styrelseledamot Karl-Erik Persson 1 år
Styrelseledamot Emmalina Mattsson 2 år
Suppleant Astrid Ludvigsson
1 år
Suppleant Agneta Bengtsson
1 år
Suppleant Therese Johansson
2 år
10. Val av revisorer jämte suppleanter.

Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2016 utse Willy Nygårds och Anders Norman
till revisorer och Sven Eriksson 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 betonade också att utbetalda belopp skall redovisas så att sökta projektpengar
går till det de skall.
Mötet beslutade att godkänna Beredningsgruppens förslag.
Miljöstationens hantering
Ansvariga för kontakter med Vamas, Tord Bergqvist och Sven Eriksson, undersöker
möjligheten att sätta upp en övervakningskamera vid Miljöstationen.
Problemen kvarstår med dumpning av skräp och avfall vid densamma. Nyligen har
en polisanmälan gjorts.
Mötet beslutade att gå vidare i ärendet.
Städdag
Årsmötet beslutade om en städdag vid Bygdegården och vid Korsvägen 2016-05-21
med början kl 09:00.
Växtförsäljning och Loppis.
Den årliga växtförsäljningen och Loppis kommer att äga rum 2016-05-28-29.
Ev. fiberutbyggnad.
En arbetsgrupp har bildats bestående av Tord Bergqvist, Åke Rosén, Maud
Gerhardsdotter och Therese Johansson, Sammankallande i gruppen har ännu inte utsetts.
Gruppen har till uppgift att snarast sammanställa en intresseenkät till samtliga
fastighetsägare på Finnmarken. Om det finns tillräckligt intresse och avtal träffas med
operatör, kommer en ekonomisk förening att bildas.
Mötet beslutade att godkänna arbetsgruppen.
Blomsterfonden
Överskottet för Tyngsjö Blomsterfond för 2015 uppgick till 19.180:-.
Kondoleanser för Hans Cargård har inkommit med ca 11.000:- vilka utgör startbidrag
till inköp av ett bårtäcke till Tyngsjö kyrka. Mötet beslutade att avsätta ytterligare10.000:ur fonden att överföras till fonden för bårtäcket. Tord Bergqvist tillställer
Kyrkorådet en skrivelse om önskemål att Kyrkorådet bidrar med resterande
finansiering. Blomsterfondens resultat redovisas som en återkommande punkt på
årsmötena och där beslut tas om hur medlem disponeras.
Julgransbelysning vid Korsvägen
En ledslinga skall inköpas till julgranen. Edwin Klomp ombesörjer inköpet.
Mötet beslutade att godkänna detsamma.

Biblioteket i skolan

Ett möte skall snarast bokas in med bibliotekschef, förvaltningschef och kommunchef
för närmare diskussion om bibliotekets framtid. Elisabeth Cargård fick i uppdrag att
ordna mötet.
Mötet beslutade uppdra åt Elisabeth Cargård att ordna mötet.
Mötets avslutande.
Maths Cargård förklarade mötet avslutat.
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