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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Tolvforsgården 2016-03-31 

 
Närvarande vid mötet var: Mari Bryngelsson, Heléne Hansson, Lennart Berg, Irene Hellberg, 
Reijo Kangaskorte, Christine Glansmark, Britt Carlsson och Josephine Baltazar. 
 
§ 1 Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. 
 
§ 2 Till ordförande för mötet utsågs Mari Bryngelsson. 
 
§ 3 Till sekreterare för mötet utsågs Josephine Baltazar. 
 
§ 4 Till justerare valdes Reijo Kangaskorte och Irene Hellberg 
 
§ 5 Mötet förklarades i behörig ordning utlyst. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse föredrogs av Mari Bryngelsson  
 
§ 7 Revisorernas berättelse lästes upp av Heléne Hansson. Godkändes och lades till 
 handlingarna. 
 
§ 8 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.  
 
§ 9 Kassaberättelsen föredrogs av Heléne Hansson. Beslut att budgeten sätt som år 2015. 
 
§ 11 Medlemsavgiften lämnas oförändrad (150kr för flerfamiljshushåll resp. 100kr för 

enmanshushåll).  
 
§ 12 Inkomna ärenden och förslag:  
 Årsmötesdeltagare är positiva till de inkomna förslagen:  

Utsmyckning av bron vid helgdagar såsom jul, påsk och midsommar. (ansvarig Lars 
Hillbom) 

 Tuppawareträff på Tolvforsgården där del av vinst tillfaller byföreningen. 
    
  
§ 13 Styrelsens förslag till kommande aktiviteter:  
 Gympa och MAQ-träning (Cissi Jönsson resp Annika Myrman) 
 Sista april firande (Mari & Kalle Bryngelsson) 
 Seniorträff  (28/5maj, ansvariga Ewa Karlsson och Irene Hellberg) 
 Midsommar (ev Josephine Baltazar Norra, ansvarig saknas på Södra) 
 Bakluckeloppis (en huvudansvarig saknas, Irene H erbjuder sig att ansvara för 

caféförsäljningen) 
 Rinkstäddag (ansvariga Rinkensektionen) 
 Skridskokväll (ansvariga Rinkensektionen) 
 Halloweenfirande (en huvudansvarig saknas)  
 
§ 14 Tillsättande av grupper: Ansvariga enligt föregående paragraf. 
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§ 15 Ordförandeposten är fortsatt vakant som väljs in för en period om 2år.  
 Ansvaret faller på styrelsen att hitta ny kandidat. 
 Till kassör återvaldes Heléne Hansson på en period om 2år (dvs omval 2018) 
  
 Följande sitter kvar ytterligare 1 år (dvs om val 2017): 
 Sekreterare: Josephine Baltazar 
 Ledamot: Annika Hult, Emelie Arnbro, Mari Bryngelsson 
 
§16 Till suppleant återvaldes Lina Blackmon och Lennart Berg på en period om 2år (omval 

2018)  
 Suppleanter Jonas Rosell och Ewa Karlsson sitter kvar ytterligare 1år (omval 2017) 
  
§ 17 Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en period om 1 år (omval 2017) 
 Till revisorer återvaldes Kjell Andersson och Christina Larsson valdes in. 
 Till revisorsuppleanter återvaldes Ulf Sundin och Sofie Petterson. 
 
§ 18  Båda valberedningsposterna är vakanta som väljs för en period om 1år.  
 Ansvaret faller på styrelsen att hitta nya kandidater. 

 
§ 19  Övriga punkter: 

 Ny hustomte/uthyrningsansvarig har utsetts.  Christine Glansmark tar över 
ansvaret. Irene Hellberg bistår med hjälp fram tills allt är överlämnat. 

 Sara Holmström har fortsatt ansvar för hemsidan tills en nya ersättare har tagit 
över. Det finns eventuell en kandidat som kan tänka sig jobba med hemsidan.  

 Beslut att köpa in en nygräsklippare till Tolvforsgården (ansvarig Lennart Berg) 
 Beslut att inte ansluta Tolvforsgården till fibernätet. 
 Beslut att ridning får bedrivas på rinken med samma avgift som tidigare då man 

hade en full säsong. (ansvarig Veronica Åkerström) 
 Beslut att ha en arbetsdag för att åtgärda diverse arbeten på Tolvforsgården. (ingen 

ansvarig utsedd, ska utlysas på Facebook) 
 Ansökan om ett kommunalt bidrag för utvecklingsgrupper (ansvarig Mari B) 

 
 
§ 20 Då inga ytterligare frågor fanns, tackade ordförande för visat intresse och avslutade 

mötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet             Justeras 
 
 
 
Josephine Baltazar             Irene Hellberg            Reijo Kangaskorte 


