
Protokoll: Årsstämma Tyngsjö Bygdegårdsförening 
Plats:    Tyngsjö Bygdegård 
Datum: 2018-04-07 
 

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 Åke Rosén och Emma-Lina Matsson 
    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. 
    Bång Berit Norén läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker årsmötet att bevilja 
    styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Mötet beslutade att ge styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
    Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. Till adjungerande för Astrid Ludvigsson,   
    ett år, föreslogs Nils-Olof Nordmark som tackade ja, vilket godkändes av årsmötet.  
      

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 Sakofall 1 år 
    Styrelseledamot Emmalina Mattsson 2 år  
    Suppleant Astrid Ludvigsson 1 år 
    Suppleant Sören Osson  2 år 
    Suppleant Therese Johansson 2 år 
 
 



 
10. Val av revisorer jämte suppleanter. 

Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2018 utse Willy Nygårds och Bång Berit Norén 
till revisorer och Bengt Krigsman till suppleant. Samtliga med förordnande om 1 år. 

 
11. Övriga frågor. 
 
      Beredningsgruppens förslag av tilldelning av vindkraftmedel. 
      Bo Matsson redogjorde för gruppens arbete och hur besluten fattats om utbetalning       
      och fördelning av vindkraftmedel. (bil.2) 
      Tiomilaskogens Kultur & Kuriosa sällskap tilldelades ytterligare 5.000:- som tas från  
      Kommunikationsnoder, Tyngsjö Bygdegårdsförening. Tre förbehåll vad gäller bidrag ur 
      fonderade bygdemedel från vindkraften diskuterades under mötet. Förbehållen gäller  
      Avradsbergs Norra Byamän, vandringsleder, Andersvikens Intresseförening,  
      samlingsplats/grillplats och Tyngsjö Bygdegårdsförening, vandringsleder. Förbehållet 
innebär att godkännande från berörda markägare skall säkerställas före utbetalning av medel. 
      Beredningsgruppen ansvarar för avsyn när projekten är färdigställda. Uppdrag gavs åt 
      styrelsen att formulera en skrivelse i ärendet. 
      Mötet beslutade att godkänna Beredningsgruppens förslag. 
       
      Skolan. 
      Tyngsjö skolas förvaltningskommitté kom med förslag om att ansvar och arbete skall 
      överlåtas till Tyngsjö Bygdegårdsförening. En anledning är att förvaltningskommittén ej  
      kan söka bidrag till olika aktiviteter. Därtill att det idag finns två föreningar och två 
      styrelser. Förslaget innebär att Bygdegårdsföreningen övertar det administrativa arbetet. 
      Kommunen skall liksom tidigare ansvara för byggnaden. 
      Förvaltningskommittén utsåg vid sitt årsmöte ansvarsområden som gäller ett år. Dessa 
      ansvarsområden kvarstår. Tord Bergqvist tar kontakt med Willy Nygårds angående   
      koncernredovisning. Huvudansvaret för skolan ligger idag på Sven Eriksson. Han har 
      detta ansvar kvar t.o.m. maj månad innevarande år. Vem skall ersätta honom? Det 
      bestämdes att en kommitté skall utses i ärendet. 
      Mötet beslutade att Tyngsjö skolas förvaltningskommitté skall ingå i Tyngsjö 
      Bygdegårdsförening. 
 
      Försäkringar. 
      Tord Bergqvist tog upp frågan om försäkringar och den höga kostnaden. 
      Mötet gav styrelsen i uppdrag att se över försäkringarna. 
 
      Lokal utvecklingsplan 
      Tord Bergqvist har sammanställt ett underlag till Lokal utvecklingsplan. Planen är viktig 
för bygdens 
      framtid, där Tyngsjö skola är en av kommunens Servicepunkter. Ett möte hölls 2018-02-
18 
      om den Lokala utvecklingsplanen och ett nytt möte kommer att hållas inom kort. 
 
      Städdagar 
      Städdagar vid Bygdegården utsattes till lördag och söndag, 12 och 13 maj med början kl  
      09:00. 
 
      Fiberutbyggnad 



      Ordf. Maths Cargård har varit i kontakt med Kjell Jansson, Malungs Elnät. Det framkom  
      att Zitius Fiberföretag och Skanova som samarbetar med Malungs Elnät, säger nej till ett 
samarbete med Malungs Elnät då de inte är ett fiberföretag. 
      Malungs Elnät avser dock att föra samtal med andra aktörer. 
      Mötet gav fibergruppen i uppdrag att kontakta Malungs Elnät för vidare diskussion och  
      Hedemora kommun angående deras fiberutbyggnad.  
                
      Bårtäcke 
      En arbetsgrupp bestående av Emma-Lina Matsson, Marianne Lisra och Maine 
      Holmberg skall utarbeta förslag om ett bårtäcke. 
            
      Lotteri 
      Under hösten skall startas ett hantverks- och konstlotteri med dragning vid Bygdegårdens 
      julbord. Ansvariga för lotteriet utsågs ej. Ansvariga för lotteriet under 2017 var 
      Marianne Lisra och Maine Holmberg. 
 
      Tält till Bygdegården 
      Karl-Erik Sakofall fick i uppdrag att se över marknaden. Därefter tas beslut i styrelsen om 
      inköp. 
 
      Grannsamverkan 
      Lena Lind har kommit med förslag om grannsamverkan. Grannsamverkan betyder i det 
      här fallet att skyltar sätts upp som har en avskräckande verkan. 
      Mötet beslutade att styrelsen kontaktar polisen och tillsammans med dem ordnar ett möte i     
      skolan för mer information. 
 
      Boulbana 
      Ett förslag har lagts om att anordna en Boulbana vid Korsvägen. Styrelsen får i uppdrag 
      att undersöka materialåtgång och kostnad för densamma. 
 
      Sundsbron 
      Tord Bergqvist har undersökt äganderätten av Sundsbron. Bygdegårdsföreningen fick  
      1972 överta bron av Statens Vägverk och därmed hela ansvaret. Kommunchefen Olle 
      Emanuelsson har tillskrivits då en bedömning bör göras av bron och om  
      Bygdegårdsföreningen verkligen skall ha fulla ansvaret. 
 
      Maths Cargård avslutade mötet och tackade samtliga närvarande varefter kaffe 
      serverades. 
    

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………………………………..    …………………………………………… 
Elisabeth Cargård                                                  Maths Cargård 
Mötessekreterare                                                   Mötesordförande 
 
 



 
…………………………………………….        ……………………………………………. 
Åke Rosén                    Emma-Lina Matsson   

         
     
 
 
 
     



Tyngsjö Bygdegårdsförening

Ekonomisk sammanställning för verksamhetsåret 2017

RESULTATRÄKNING

Intäkter

Hantverkslotteri, netto 31.160,00    

Evenemang

Finnmarkskväll 3.186,00      

Växtförsäljning 5.800,00      
Midsommarfirande 440,00 ‐         

HLR‐kurser 497,00 ‐         

Föreläsning P‐O Björklund 183,00         
Loppisrunda 1.634,00      

Julbord 16.820,00    

Julottekaffe 1.640,00      

Presentkort 2016 789,00 ‐         

27.537,00     27.537,00    

Försäljning av tält 3.000,00      

Tiomilahästen 1.680,00      

Hyresintäkter 7.900,00      
Kondoleanser 7.100,00      

Övriga bidrag

Föreningsbidrag  5.000,00      
Vindkraft 8.400,00      

Vindkraft (skorstenar) 65.000,00    

78.400,00     78.400,00    

Summa intäkter 156.777,00  

Kostnader

Fibergruppen

Hyra skolan 100,00          

El 18.670,00    

Slamtömning, renhållningsavgift 1.670,00      

Reparation och underhåll av lokaler
Reparation av skorstenar 65.000,00    

Regnskydd för skorstenar 6.250,00      

Reparation av fönster 588,00         
71.838,00     71.838,00    

Förbrukningsmaterial 7.595,00      

Förbrukningsmaterial Blomsterfonden 2.400,00      

Mötesplats Tyngsjö 5.391,00      



Bensin till gräsklippare 272,00          
Annonsering 1.869,00      

Telefon 1.324,00      

Försäkringar

Gräsklippare 883,00         
Byggnader 6.266,00      

7.149,00       7.149,00      

Kondoleansmottagare 1.500,00      

Hemsida 1.085,00      

Bankavgifter 3.369,50      

Snöröjning 900,00          

Tillsyn Räddningstjänsten 896,00          

Medlemsavgift Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 600,00          

Summa kostnader 126.628,50  

Resultat (vinst) 30.148,50    

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Kassa 8.872,00      

Bank 257.990,89  

266.862,89  

Eget och främmande kapital

Eget kapital

Eget kapital 90.074,39    

Årets resultat 30.148,50    
120.222,89  120.222,89  

Avsättningar

Omvärldskommunikation 110.000,00 

Fond för bårtäcke 21.640,00    

Projektor, duk & högtalare 15.000,00    
146.640,00  146.640,00  

266.862,89  
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