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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Tolvforsgården 2012-03-25. 

 
Närvarande vid mötet var: Mari Bryngelsson, Heléne Hansson, Linda Svärd, Josephine 
Baltazar, Jonnie Hedqvist, Anders Söderborg, Maj Nilsson, Sara Holmström, Anette Edsvik, 
Jeanne d’ArcMukazana, Lina Blackmon, Tomas Strand, John Malmberg och Magnus 
Eriksson. Samt Örjan Ohlström från Gävle kommun. 
 
§ 1 Mötet öppnades och alla hälsads välkomna. 
 
§ 2 Till ordförande för mötet utsågs Mari Bryngelsson. 
 
§ 3 Till sekreterare för mötet utsågs Josephine Baltazar. 
 
§ 4 Till justerare valdes Linda Svärd och Anders Söderborg. 
 
§ 5 Mötet förklarades i behörig ordning utlyst. 
 
§ 6 Endast en kort sammanfattning av verksamhetsberättelse föredrogs av Mari 

Bryngelson då den var med i senaste Bybladet som delades ut februari. 
 
§ 7 Kassaberättelsen föredrogs av Heléne Hansson.  
 
§ 8 Revisorernas berättelse lästes upp utav Heléne Hansson. Godkändes och lades till 

handlingarna. 
 
§ 9 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Genomgång av budgetförslag. 
 
§ 11 Medlemsavgiften lämnas oförändrad (150kr/familj resp. 100kr/pers) 
 
§ 12a) Ordinarie ledamot väljs för en period på två år. 
 Sitter kvar ytterligare 1 år gör Mari Bryngelsson, Jeanne d’Arc  Mukazana och 

Josephine Baltazar. Omvald blev Linda Svärd och Heléne Hansson. Jonnie Hedqvist 
valdes in som ny ledamot istället Ewa Karlsson. 

 
§ 12b) Suppleant väljs för en period på ett eller två år. 

Omvald blev Lina Blackmon och Lennart Berg på två år. Ewa Karlsson valdes in som 
ny suppleant istället för Maj Nilsson för en period på ett år. 

 
§ 12c) Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en period på ett år. 
 Omvald till revisorer blev Carin Gustafsson och Kjell Andersson. Omvald till 

revisorsuppleanter blev Ulf Sundin och Tommy Jansson. 
 
§ 12d) Valberedningen väljs för en period om ett år. 
 Omvald blev Anette Edsvik. Maj Nilsson valdes till valberedningen. 
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§ 13 Förslag till kommande aktiviteter i vår: 
 14/4 Städdag 
 5/5 Bakluckeloppis 
 30/4 ev. sista aprilfirande med liten brasa 
 2/6 Seniorträff 
 2/6 Cykelfest 
 22/6 Midsommar firande på Norra och Södra Åbyggeby 
 14/7 Sommarfest – grillknytis 
 
 Bybladet planeras att distribueras ut 3ggr/år. 
 
§ 14 Förslag på en sommar fest med grillning. 
 
§ 15 Övriga punkter: 

� Örjan Ohlström föredrog om lokal utvecklingsgrupp och kommunalt stöd. 
Beslutades att Byföreningens styrelse får representera den lokala utvecklings-
gruppen för Åbyggeby. Detta innebär ett kommunalt bidrag på 15000kr för lokal 
utveckling. Motkrav som ställs är ett beslut från årsmötet, dokument på föregående 
års verksamhetsberättelse och föreningen stadgar, ett organisationsnummer samt 
sammanställning på kommande aktiviteter för föreningen. 

� Leader Gästrikebygden projekt. Dokumentation projektträffarna finns tillgängliga 
på hemsidan. Tre fokusområden har prioriterats: grannverksamhet, förbättra 
trafikmiljön och hur nyttja Tolvforsgården och hur informera. 

� Organisationsnummer har ansökt i 2012. 
� Köp av Tolvforsgården kommer att realiseras. Köpet kommer inte att belasta 

föreningen, dock finns det ett krav på renovering av fastigheten. Kvitton skall 
redovisas på totalt 30 000kr som sedan kommunen står för. Detta ska ske inom en 
två års period. Marken där rinken står ingår ej i köpet. Avtal för nyttjanderätt skall 
skrivas och i avtalet kommer det stå att fastighetsägaren (Byföreningen) äger rink, 
kur etc. 

� Priser för uthyrning: 
400kr för medlem (800kr icke medlem) fredag/lördag kväll kl15:00-11:00 
200kr medlem (400kr icke medlem) för kortare aktiviteter/ föreningsmöte/ 
barnkalas (max ett par timmar) 
Beslut på att ett hyresavtal skall finnas, 20års gräns samt förskottsbetalning gäller. 

� Hemsidan - Sara Holmström ansvarar för denna idag.  Jonnie Hedqvist kommer att 
hjälpa till med hemsidan. 

 
§ 16) Hustomte/uthyrningsansvarig väljs för en period om ett år.  
 Omvald blev Irene Hellberg 
 
§ 17  Då inga ytterligare frågor fanns, tackade ordförande för visat intresse och avslutade 

mötet. 
 
 
Vid protokollet             Justeras 
 
 
 
Josephine Baltazar             Linda Svärd            Anders Söderborg 


