
Protokoll Kila Ostra Bygdegårdsfiirening

C oronasäkert Årsmöte fastställs 28-02-2021 kl. I 8.00.
08-02-202l Ordforanden Lars Anders Sjögren hälsade styrelsen välkommen och ftjrklarade styrelsemötet
öppnat, varefter det hölls en parentation for de medlemmaf, som avlidit under året. Syftet med mötet iir att

göra ett utkast till årsmötesprotokoll som skickas ut till medlemmar ftir godkännande.

1. Val av mötesordftirande och sekreterare. Mötesordförande L A Sjögren, sekreterare Cathrine Gunnars-
son.

2. Val av två personer att jämte mötesordfiiranden justera årsmötets protokoll. Aina Danielsson och Sven
Gerdin.

3. Fastställande av ftiredragningslistan Dagordningen godl«indes.

4. Fastställande av röstlängd. Rr;stldngdenfaststdlldes.

5. Godkiinnande av kallelse . Kallelse till årsmötet har skett via personligt brev, Bygdegårdsnytt och via
hemsidan.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året. Verltsamhetsberdttelse
och den ekonomiska redovisningenföredrogs av Sven Melin Svensson och lades till handlingarna. Det
lconstaterades att ekonomin var i god balans.

7. Revisorernas berättelse. Revisionsbercittelsenpresenterades, godkändes ochlades till handlingarna.

8. Fråga om fastställande av balansr?ikning samt disposition av årets resultat. Kvarstående medel överförs
t ill nris tkommande v e rks amhe t s år

9. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamöter. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihetför det gång-
na året.

10. Beslut om

a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare. 7 ledamöte4 ersdttare sökes till kommande år

b) mandatperiod OrdJörande I år ledamot 2 åti revisorer I år

c) ev ersättning till styrelse m fl. Ingen löpande ersrittning till styrelsen, styrelsen kan besluta om
ersdttningar i samband med exempelvis kostnader cN reso4 boende i samband med uppdrag som cir
b eslutade av styrelsen.

11. Val av ordfiirande i ftirenin gen. Lars Anders Sjögren valdes.

12. Yal av övriga styrelseledamöter. Jan-Erik Ström, Sven Gerdin och Cathrine Gunnarsson cir lcvar i styrel-
sen i I år Nyval ledamot Margareta Nilsson, omvalda ledamöter Aina Danielsson, Sven Melin Svensson
och Ewa Sjögren. Nyval ersdttare Lina Bodin och Linnöa Uuerdahl.

Val av revisorer. Runa Molin och Carina Carlsson.

Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma. Delegeras till styrelsen att utse.

Val av ombud till övriga foreningar. Delegeras till styrelsen att utse.

Val av valberedning. Anders Gunnarsson sammankallande, samt Catharina Grammenis och lltonne
Take.

Beslut om eventuella regler och belopp ftir nästkommande års medlemsavgift. Oförrindrad medlemsqv-
gift, Familj 300 kr - Vuxen 100 kr - Barn/ungdom tom 20 år 50 lu.

Presentation av styrelsens ftirslag till verksamhetsplan for är 2021.

Ovriga frågor.

Mötets avslutning.
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