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Protokoll fört vid Järlåsa Bygdegårdsförenings årsmöte söndagen den 14/2 2021. 
 

Årsmötet hölls kl 16 med 6 st medlemmar närvarande i Järlåsa Bygdegård och ytterligare 
12 st medlemmar som deltog via högtalartelefon. 
 

§1. Föreningens ordförande Lars-Åke Lönn hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. Årsmötet valde Stein Brevemark till mötes ordförande och Rune Lönnqvist till 
mötets sekreterare. 

 

§2. Årsmötet valde Åsa Dismats och Roger Ekman att justera dagens protokoll. 
§3. Justeringspersonerna valdes också till rösträknare. 
§4. Styrelsens förslag på föredragningslista godkändes. 
§5. Röstlängden godkändes efter upprop både i lokalen och via telefon. 
§6. Årsmötet godkände kallelsen till mötet. 
 
§7. Föreningens ordförande Lars-Åke Lönn presenterade styrelsens förslag till nya stadgar. 

Förslaget är baserat på Bygdegårdarnas Riksförbunds förslag till stadgar, kompletterat 
med ett förslag om att styrelseledamöter kan väljas på ett eller två år. Årsmötet 
godkände enhälligt styrelsens förslag i en första läsning. 

 
§8. Föreningens ordförande presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för 2020. 

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

§9. Dick Söderberg och Rune Lönnqvist presenterade en revisionsberättelse för 2020 där 
de föreslog årsmötet att fastställa balans- och resultaträkningarna och att bevilja 
styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

§10. Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen per 201231 med en omslutning på 
278 495 kr samt att förlusten för 2020 på 84 731 kr ska balanseras. 

 

§11. Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
§12. Årsmötet beslutade att: a) styrelseledamöternas mandatperiod ska vara 1 år, b) att 

styrelsen ska bestå av nio ledamöter, och c) att inga ersättare ska väljas. 
 
§13. Årsmötet valde Lars-Åke Lönn som föreningens ordförande under verksamhetsåret 

2021. 
 
§14. Årsmötet valde följande åtta styrelseledamöter för verksamhetsåret 2021: 
 Karin Carlsson Åsa Dismats Roger Ekman Christine Englund 
 Leif Eriksson Helena Högström Sture Jonsson Jenny Kangas 
 
§15. Årsmötet valde Dick Söderberg och Rune Lönnqvist att vara föreningens revisorer för 

2021. 
 

§16. Årsmöte beslöt att delegera till styrelsen att utse ombud till Bygdegårdsdistriktets 
stämma. 

 

§17. Inga val av ombud till övriga föreningar gjordes. 
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§18. Årsmötet fastställde medlemsavgifterna för 2021 till 100 kr för enskilda och 150 kr för 
en familj. 

 
§19. Årsmötet godkände styrelsens förslag på budget för 2021. Det budgeterade resultatet 

är ett underskott på 96 000 kr. 
 
§20. Inga övriga förslag från styrelsen presenterades. 
 

§21. Inga motioner eller förslag från medlemmarna hade kommit in. 
 
§22. Årsmötet beslöt att utse Anders Hanning till valberedare. 
 
§23. Inga övriga frågor. 
 
§24. Föreningens ordförande Lars-Åke Lönn riktade ett varmt tack till Thomas Blomqvist 

som nu lämnar styrelsen. Lars-Åke utlovade fortsatt avtackning när virusläget 
förbättrats. 

 
§25. Mötesordförande Stein Brevemark förklarade sammanträdet avslutat. 
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