Protokoll från
Årsstämma Tyngsjö Bygdegårdsförening
Plats: Tyngsjö Bygdegård
Datum: 2019-04-06

1. Årsmötets öppnande
Ordförande 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 välja Marry Boogaard och Åke Rosén 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. 2018 års verksamhetsberättelse
Ordföranden Maths Cargård delade ut verksamhetsberättelsen som gicks igenom.
Mötet beslutade att godkänna densamma och lägga den till handlingarna.
8. 2018 års ekonomiska redovisning
Kassör Tord Bergqvist redogjorde för den ekonomiska redovisningen. (Bil. 1).
Mötet beslutade att godkänna densamma och lägga den till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen
Kassör Tord Bergqvist läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker årsmötet
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
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
Styrelseledamot Nils-Olof Nordmark
2 år
Suppleant Sören Olsson
1 år
Suppleant Therese Johansson
1 år

11. Val av revisorer jämte suppleanter
Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2019 utse Willy Nygårds och Bång Berit
Norén till revisorer och Bengt Krigsman till suppleant. Samtliga med förordnande om
1 år.
12. Övriga frågor
Beredningsgruppens förslag av tilldelning av vindkraftmedel.
Bengt Krigsman redogjorde för gruppens arbete och hur besluten fattats om
utbetalning. (Bil. 2)
Mötet beslutade att godkänna Beredningsgruppens förslag.
Än en gång poängterades vikten av att alla som erhållit vindkraftmedel skall inkomma
med en redogörelse. Ny mall skall skall skickas ut så att rapporteringen sker rätt.
Mötet beslutade att medlemmarna i Beredningsgruppen valdes för ytterligare ett år och
framförde ett tack till gruppen för deras goda arbete.
Rapport från Fibergruppen
Åke Rosén, som är sammankallande i gruppen, redogjorde för det aktuella läget. Ett
informationsmöte skall hållas och kallelse skickas ut alla berörda på Finnmarken.
Lokal utvecklingsplan
Arbetet med den lokala utvecklingsplanen kommer att starta i ett senare läge.
Städdagar
Städdagar vid Bygdegården och skolan utsattes till 18-19 maj med början kl 09:00.
Bårtäcke
Arbetsgruppen redogjorde för ett studiebesök i Borlänge, där ett företag tillverkar
bårtäcken. Företagets kostnad för ett bårtäcke inkl mullduk är 127 000:-. Moms
tillkommer med 25%. Totalt 158 750:-. Gruppen fortsätter sitt arbete och tar fram
alternativ.
Gångstigar och vandringsleder
För upprustning av gångstigar och vandringsleder kan medel sökas från
Skogsstyrelsen, efter godkännande av markägare. Bidraget är 10:-/meter.
Årsmötet beslutade att bidrag skall sökas och beslutade samtidigt att återta de tidigare
beviljade bidragen, motsvarande 30 000:-, från Tyngsjö Bygdegårdsförening och
Avradsbergs Bygdegårdsförening.
Tyngsjö kyrkogård
Tord Bergqvist redogjorde för en framtagen Bevarande- och utvecklingsplan för
Tyngsjö kyrkogård. Planen är framtagen på uppdrag av Malungs församling. Syftet
med rapporten är att den ska fungera som ett vägledande underlag vid planering av
framtida förändringar på kyrkogården. Ansvarig är Monica Sandberg,
kyrkogårdsarkitekt, Landskapsgruppen AB.
Årsmötet beslutade att kalla till ett möte med kyrkofullmäktiges ordförande och
kyrkoherden, där de skall informera och svara på frågor från bygdens befolkning.

Sundsbron
Maths Cargård läste upp en skrivelse från länsantikvarie Fredrik Sandberg, där
länsstyrelsen är positiva till att pröva en bidragsansökan från Bygdegårdsföreningen,
för skydd och åtgärder av bron. Framför allt insatser som bromsar det pågående
förfallet och ökar tillgängligheten.
Årsmötet beslutade att en ansökan skall skickas in.
Valberedning
Ett förslag kom upp att tillsätta en valberedning, som inför varje årsmöte får i uppdrag
att rekrytera ersättare till styrelsens olika platser. Bengt Krigsman utsågs till
ordförande i valberedningen och ge sittande styrelse framtagna förslag.
Årsmötet beslutade att en valberedning skall finnas.
Kartor över gångvägar, kyrkstigar, postvägar m.m.
Janne Jansson, Yttermalung, har tagit fram kartor och behöver stöd till
tryckkostnaden. Förslag är att Tyngsjö Bygdegårdsförening ger ett bidrag på 2500:och i gengäld får kartor som föreningen kan sälja. Om föreningen fortsättningsvis
önskar sälja kartor utgår en provision på 30%.
Årsmötet beslutade att bidra till tryckkostnaden med 2500:-.
Utmärkelse
Förslag kom upp att ge en utmärkelse till någon/några som gör någonting för bygden
och dess utveckling. Alla kan komma med förslag på personer, föreningar o.s.v. och
lämna till Ann-Marie Wais, amwais@hotmail.se . Hon gör en sammanställning som
överlämnas till ordf. Maths Cargård. Han i sin tur tar upp sammanställningen i
styrelsen för godkännande.
Årsmötet beslutade godkänna förslaget.
Avgift slöjdsalen
Karl-Erik Sakofall framförde önskemål om att hyran för skolans slöjdsal skall höjas
till 200:-/år och sättas in på skolans bankgiro nr 5146-4766.
Årsmötet beslutade att hyran höjs till 200:-/år.
Nycklar till skolan
2 nyckelskåp har satts upp vid entréerna med öppningskod som förnyas varje år. Vid
betalning till lokalerna lämnas koden ut. Många nycklar finns ute och dessa skall
registreras. Tillsynsnycklar lämnas ut av Irene Melander.
Anslagstavlan Korsvägen
Alla aktiviteter som sker skall anslås på anslagstavlan i bättre utsträckning.
Hemsidan
Tyngsjö Bygdegårds hemsida behöver omarbetas

Maths Cargård avslutade mötet och tackade samtliga närvarande.
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