
Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner 

den 19 mars 2016. 

 

 

Närvarande: 23 föreningsmedlemmar. 

 

§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Dagordningen godkändes med ett tillägg av en punkt om Kampen i 

ringen § 17. 

 

§ 3. Mötet var med behörighet kallat. 

 

§ 4. Till mötes ordförande valdes Björn Helgesson. 

 

§ 5. Till mötes sekreterare valdes Ann-Charlott Hilding. 

 

§ 6. Till justerare och rösträknare valdes Torbjörn Walberg och Mikael 

Abrahamsson. 

 

§ 7. Verksamhets berättelse lästes och lades till handlingarna. Bilaga 1. 

 

§ 8. Ekonomisk berättelse.  

Kassören redogjorde ekonomin. Vid årsskiftet fanns 91 588 kr på 

kontot. Ekonomisk redogörelse.  Bilaga 2 



 

§ 9. Revisorn läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet inte 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Revisorerna vill 

se ekonomisk redogörelse för de konto som finns för föreningens 

lajv.  Bilaga3 

 

§ 10. Ansvarsfrihet.  

 När mötet fått veta att redovisningen som saknades fanns på plats 

för revisorerna i dag.  Beslutade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna året. 

 

§ 11 Verksamhetsplan 2016 lästes och lades till handlingarna. bilaga 4. 

 

§ 12. Budget och fastställande av medlemsavgiften.       

                     Mötet beslutade att inte göra någon förändring i medlemsavgiften. 

100 kr /medlem 250kr/ familj. Styrelsen uppdrag att ta fram 

definition av familj i föreningen.  

 Budgeten lästes och godkändes av mötet bilaga 5. Söka bidrag från 

Sverok till de stora projekten även i år.   

 

§ 13. Val av styrelse 

 Mötet  valde Lars-Ove Nilsson till Ordförande  på 2 år  

 Mötet valde Kristian Björk till ledamot på 2 år 

 Mötet valde Susan Olsson till ledamot på 2 år 

 Mötet valde Mats Rappe till styrelse ersättare på 1 år 

 



§ 14. Val av revisorer 

Mötet valde Danny Kristensen och Jean-Pierre Salkvist till revisor på 

1 år. 

 

§ 15. Val av valberedning. 

Mötet valde Reidar Hjalmarsson, Kim Engstrand Lund och Christian 

Berntsson till valberedning på 1 år. 

Val av firmatecknare för föreningens lajv. 

Kampen i ringen KIR Henrietta Olestad 

Domen över Hjordvar DÖH Mikael Lestander 

Död mans hand DMH Arvid Andreasson 

Vansinne Mikael Abrahamsson 

Val av byns bygg grupp. 

Gruppen består i år av Mikael Hilding, Eärendil Enbuske, Lars-Ove 

Nilsson, Reidar Hjalmarsson, Kim Engstrand Lund 

§ 16 Kampen i ringen. 

 En diskussion om Kampen i ringen. Lars-Ove ställde frågan om 

medlemmarna vill att föreningen ska fortsätta stå bakom 

kampanjen. Efter att de flesta fått säga sitt, kom man gemensamt 

fram till att föreningen ska hjälpa och stötta arrangörs gruppen i 

stället för att klippa banden med kampanjen.  

 

§ 17 Motioner 

Motion 1. Ändring av §2 i nya förvaltar kontraktet. Insänt av Kim 

Engstrand Lund. Motionen bifalles av mötet med 16 för och 6 emot.  

Tillägg till motionen att föreningen har ett fast belopp reserverat för 

reparationer vid direkt fara. ( 10.000 ) Uppdrag till styrelsen.  



Motion2. Motion om att ta fram styrdokument och värdegrund för 

föreningens lajv. Insänd av Mats Rappe. Motionen avslås men 2 för 

och 18 emot. Motivering att frågan redan finns som plan i 

verksamheten för kommande år.  

Motion 3. Att alla husförvaltare måste ägna minst en dag om året 

för byns gemensamma skötsel. Motionen avslås. Detta bör gälla alla 

medlemmar utan att skrivas i kontrakten. 

Motion 4. Ge styrelsen i uppdrag att ta fram regler för premiering 

av de som utför arbeten för byn vid flera tillfällen varje år. 

Motionen bifalls och styrelsen får uppdraget.  

 

§ 18. Övriga frågor 

a) Ett förslag för styrelsen att tänka på. Gör ett av de hus som ska 

byggas handikapp vänligt.  

b) Simon föreslog att vi samarbetar med kommunen. Lars-Ove 

svarade att det finns redan ett samarbete som vi bygger vidare 

på 

 

§ 19. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Justeras    Justeras 

 

Mikael Abrahamsson   Torbjörn Walberg 

 

 

 

 

 



 


