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Årsmötesprotokoll - Föreningen Lästringebygden 
2016-03-13 
Folkets Hus ”Lådan” 
 
 
 
 
 
1. Mötets öppnande: Alla hälsades välkomna av Curt Olsson. 
 
2. Upprop och fastställande av röstlängd: Noterades att 18 medlemmar var närvarande. 
 
3. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet: Till 
justerare tillika rösträknare valdes Christian Klavbäck och Anders Thorsson. 
 
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande: Årsmötet konstaterade att kallelse har skett i laga 
ordning. 
 
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: Årsmötet väljer Curt Ohlsson till 
mötesordförande och Angelica Klavbäck till mötessekreterare. 
 
6. Fastställande av dagordning: Årsmötet fastställde dagordningen. 
 
7. Föredragande av verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen föredrogs i korta drag, 
beslutades att varje medlem fick läsa igenom den mer ingående på egen hand och slutligen 
godkändes den. 
 
8. Föredragande av revisionsberättelse: Revisionsberättelsen föredrogs och styrelsen uppdrogs att 
förbättra sin redovisning ytterligare, genom att skapa en serie verifikationsnummer så att det blir 
lättare att följa. Fästa kontoutdrag vid respektive in/ut - betalning för att underlätta kontroll, samt 
skriva på verifikationen vad den avser i de fall det är otydligt, t ex priser till en tävling. 
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
9. Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om ekonomiska dispositioner: Balans 
och resultaträkning föredrogs. 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under revisionsperioden: Årsmötet beslutar att ge styrelsen 
full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
11. Föredragande av verksamhetsplan 2016: Mötesordförande gick kort igenom verksamhetsplanen 
för 2016. 
 
12. Föredragande av budget 2016: Förslaget till budget 2016 föredrogs och fastställdes. 
 
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2016: Ingen ändring.  
 
14. Val 
a) Ordförande 1 år:  Angelica Klavbäck  omval 1 år
  
b) Fyra ordinarie ledamöter 2 år: Curt Ohlsson   omval 2 år 
      Tyge Mölgård   nyval 2 år 
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      Christian Klavbäck  omval 2 år 
      Kristina Ulfström  kvarstår 1 år 
      Helena Persson  kvarstår 1 år 
      
c) Två suppleanter 2 år:  Agneta Sundin   nyval 2 år 
     Björn Tellestedt  nyval 2 år
  
d) Eventuella fyllnadsval:  - 
 
e) Två ordinarie revisorer 1 år: Uppdrogs till den nya styrelsen att hitta en revisor. 
 
 
f) En revisorsuppleant 1 år:  - 
 
g) Tre ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande:  Karin Nyström  
 
 
15. Fråga om omedelbar justering av punkt 14: Punkt 14 i protokollet förklarades omedelbart 
justerad. 
 
16. Fastställande av miljöplan: Miljöplan för 2016 godkändes. 
 
17. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner. 
 
18. Övriga frågor:  
- Föreningen Lästringebygden ombeds att stå bakom en skrivelse till trafikverket om den dåliga vägen 
upp till kyrkan. Reparationen som genomfördes för ca 2 år sedan har gjort att vi har stora gupp i 
vägen. Tyge Mölgård tar fram en skrivelse som föreningen sedan får godkänna. 
 
- Hjärtstartare, önskemål finns att det finns en hjärtstartare i byn. Förslagsvis förvaras den i ett skåp 
utanför Lådan. Uppdrogs åt styrelsen att ta reda på vart man kan få tag i en hjärtstartare. Kan man få 
bidrag till en sådan, hembygdsförbundet kanske har information.  
 
19. Utdelning av priser och utmärkelser: Ingen utdelning av priser och utmärkelser.  
 
20. Årsmötets avslutande: Mötesordförande Curt Ohlsson tackar årsmötesdeltagarna för visat 
intresse och hoppas att 2016 blir ett bra år för föreningen samt förklarar årsmötet avslutat. 
 
 

-----------------------------------   ------------------------------------ 
Curt Ohlsson    Angelica Klavbäck  
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
-----------------------------------    -------------------------------------- 
Christian Klavbäck   Anders Thorsson  
Justerare    Justerare 


