Protokoll från
Årsstämma Tyngsjö Bygdegårdsförening
Plats: Tyngsjö skola
Datum: 2021-05-08
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 Ingela Axelsson till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Årsmötet beslutade välja Bengt Krigsman och Margareta Kull 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. 2020 års verksamhetsberättelse
Maths Cargård delade ut verksamhetsberättelsen som gicks igenom.
Mötet beslutade att godkänna densamma och lägga den till handlingarna.
8. 2020 års ekonomiska redovisning
Maths Cargård redogjorde för den ekonomiska redovisningen.
Mötet beslutade att godkänna densamma och lägga den till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna tillstyrker årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
Mötet beslutade om följande styrelse och suppleanter i enlighet med
valberedningens förslag.
Ordf. Maths Cargård
1 år kvar
Sekr. Ingela Axelsson
1 år kvar
Kassör. Tord Bergqvist
Omval
Ord.led. Karl-Erik Sakofall
Omval
Ord.led. Emmalina Mattsson
1 år kvar

Suppl. Nils-Olof Nordmark
Suppl. Henrik Larsson
Suppl. Therese Johansson

Omval
1 år kvar
1 år kvar

11. Val av revisorer och revisorssuppleant
Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2020 utse Kåre Moen och Bång Berit
Norén till revisorer. Till revisorssuppleant valdes Jeanette Lundin alla med
förordnande om 1 år.
12. Val av valberedning
Årsmötet beslutade välja Bengt Krigsman, omval 1 år, Jeanette Lundin, nyval 1 år samt
som suppleant 1 år valdes Christina Ludvigsson.
13. Övriga frågor
Beredningsgruppens förslag av tilldelning av vindkraftmedel.
Bengt Krigsman redogjorde för gruppens arbete och hur besluten fattats om
utbetalning. Mötet beslutade att godkänna Beredningsgruppens förslag. Dock
beslutades ett förbehåll avseende bidrag till Kultur i Tiomilaskogen. Om evenemanget
inte genomförs detta år utbetalas inte bidraget utan överförs till nästa års fördelning.
Än en gång poängterades vikten av att alla som erhållit vindkraftmedel skall inkomma
med en digital redogörelse inkl. bilder. Ett ytterligare förtydligande kommer att
skickas till samtliga bidragsmottagare.
Sökt
Får
Tiomilaskogen Kultur & Kuriosa
Kultur i Tiomilaskogen
20 000 kr
15 000 kr
Tyngsjö Baptistförsamling

Samlingsplats och biståndsarbete

8 000 kr

8 000 kr

41 631 kr

32 000 kr

Andersvikens Intresseförening

Samlingsplats/Grillplats

Avradsbergs Bygdegårdsförening

Underhåll av Lejsme Pers stuga 30 000 kr

25 000 kr

Andersviksberg Bystugeförening

Spa och relaxavdelning

25 000 kr

Andersviksberg Bystugeförening

Iordningställande av parkering 10 000 kr

Tyngsjö Skytteförening

Samlingslokal och skjutkur

30 000 kr

10 000 kr

40 000 kr

30 000 kr

Tyngsjö Bygdegårdsförening Informationstavlor Sundsbron

18 000 kr

15 000 kr

Tyngsjö Bygdegårdsförening Komplettering av inredning

25 000 kr

22 000 kr

Tyngsjö Bygdegårdsförening Badplatsen Sandviken

23 000 kr

21 000 kr

Sökta medel kr

245 631 kr

203 000 kr

Mötet beslutade att medlemmarna i Beredningsgruppen omvaldes för ytterligare ett
år och framförde ett tack till gruppen för deras goda arbete.

Ändring av stadgar § 16
Nuvarande: Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållning tillfalla Malungs
församling till fortsatt främjande av de mål för vilka föreningen bildats.
Förslag: Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållning tillfalla
Malung-Sälens kommun för främjande av ideella verksamheter inom föreningens
verksamhetsområde.
Beslut om ändring av dessa stadgar gäller endast om beslutet har tagits på två på
varandra följande föreningsstämmor.
Beslut nr 2 godkändes av årsmötet och har nu beslutats på två efter varandra
årsmöten.
Städdagar
22-23 maj blir det städdagar. Förslag om arbetslag om 3 till 4 personer i varje.
Arbetsuppgifter kommer att beskrivas och skickas ut. Arbetet kan utföras under
valfria dagar men uppgifterna behöver vara klara i månadsskiftet maj/juni.
Målning av skolan
Hälften kvar, är enklare än förra året. Maths återkommer med datum, är ju
väderberoende. Malung-Sälens kommun står för samtliga materialkostnader.
Information om Sundsbron
Stenvalvsbron renoverad 2020. Det ska vara god tillgänglighet vid och på bron. Avtal
skrivits med Stora Enso om att vi disponerar marken runt bron. Bygglovet klart för
nybyggnationen av bron och konstruktionen godkänd.
Vi hämtade virke i Hagfors i går, lämnade av vid Sundsbron vid ca 16.15, när vi kom
åter kl. 18.00 var det STULET! Jädrar vilka skitstövlar det finns. Är polisanmält.
Området ska röjas upp.
En invigning ska ske i sommar där Länsstyrelsen och kommunen också vill delta. Vi ska
ha servering också. En grupp valdes att sköta arbetet med invigningen: Marry van
Beek, Elisabeth Cargård, Marianne Lisra och Ann-Marie Wais.
Färdigställande av badplatsen Acksjön och Sandviken
Vid Acksjön ska det dit ett bord till och omklädningshytt och sås nytt gräs, samt
inredning till slogboden. Skrotbilen ska förhoppningsvis snart vara ett minne blott.
Vid Sandvika ska bryggan renoveras, och bytas flytblock.
Styrelsen har också beslutat att köpa tjänsten skötsel och tillsyn av badplatserna
Acksjön, Sandvika och vid Sundsbron av Alltjänst i Tyngsjö AB som har lämnat offert
på det.
Gamla kyrkogården
Marry van Beek och Maria Svensson har sett på vad som kan göras för att röja
varsamt och hålla området snyggt och iordning. Marken ägs av Curt Lavebrants
döttrar. Kyrkogården är ett fornminne och man får inte göra vad som helst på platsen.
Länsstyrelsen kommer göra en inspektion vid gamla kyrkogården i samband med
invigningen av Sundsbron. Därefter tar beslut om eventuella åtgärder.
Beslut om Midsommarfirande 2021 tas på nästa styrelsemöte

Växtförsäljning
Datum för den årliga växtförsäljningen sattes till 29-30 maj.

Maths Cargård avslutade mötet och tackade samtliga närvarande.

Vid protokollet

Ingela Axelsson
Mötessekreterare

Maths Cargård
Mötesordförande

Justeras

Bengt Krigsman

Margareta Kull

