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Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening,
söndagen den 10 februari år 2013
§1

Årsmötets öppnande.
Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.

§2

Godkännande av mötesutlysningen.
Mötesutlysningen, som skett genom personliga kallelser två veckor före
mötesdatum, har delats ut till postlådor och sänt per brev till medlemmar som
inte är fast boende i Hackvad sedan är det utlyst via E-post och på vår
hemsida.
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörig utlyst.

§3

Val av årsmötesfunktionärer.
Mötets förslag att leda dagens förhandlingar ordförande Karl-Gunnar
Andersson och som mötessekreterare Christer Lindgren. Till justeringsmän för
dagens protokoll föreslogs Arne Olsson och Hans-Arne Hagsten vilka också
som rösträknare.
a. Mötesordförande.
Årsmötet beslutade att välja Karl-Gunnar Andersson

b. Mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Christer Lindgren

c. Två protokolljusterare tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Arne Olsson och Hans-Arne Hagsten

§4

Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
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§5

Årsredovisning.
a. Verksamhetsberättelse.
Delades ut till deltagare vid mötet samt lästes upp av Klas Wetter.
Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse till handlingarna.
b. Bokslut.
Resultaträkning och balansräkning för år 2012 lästes upp av Klas Wetter.
Tillgångar från föregående år

18 161,47 kr

Intäkter under året

32 910,00 kr

Kostnader under året

17 069,85 kr

Årets resultat

15 840,15 kr

Behållning

34 001,62 kr

Behållning fördelat enligt följande
Bank
Kassa

32 420,62 kr
1 581,00 kr

c. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Mötet beslutar att lägga resultat- och balansräkningar till handlingarna.
d. Föredragning av revisorernas berättelse
Delades ut till mötesdeltagare
Revisorsberättelsen lästes upp av Karl-Gunnar Andersson
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelse till handlingarna.
e. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§6

Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens
ledamöter samt av andra ersättningar.
Beslutades att inga arvoden och reseersättningar ska betalas till
styrelseledamöterna. Däremot för inköp för föreningens ändamål och skall
redovisas med kvitto.
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§7

Val av.
a. Ordförande för 1 år
Valdes Klas Wetter

b. Kassör för 2 år
Kassör som valdes av styrelsen efter föregående år 2012 årsmöte har 1 år
kvar. Kassör skall enligt stadgar väljas vid nästkommande årsmöte för 2 år

c. Ordinarie styrelseledamöter 3 st. för 2 år.
Lisa Eriksson omvaldes
Ingemar Bengtsson nyval
Siv Bellander nyval
Ersättare för styrelse valdes Eva Wetter för 1 år

d. Revisorer 2 st. för 1 år
Karl-Gunnar Andersson f valdes
Per Johansson valdes

e. Ersättare för revisorerna för 1 år
Anders Eriksson för valdes

f. Ombud till det regionala hembygdförbundets årsmöte
Ordinarie ombud valdes Christer Lindgren och Klas Wetter
Ersättare valdes Conny Boman

g. Ledamöter i valberedningen 2 st., varav en sammankallande för 1 år
Kjell Bergdahl sammankallande valdes
Sture Larsson valdes
Efter styrelseval blev styrelsen och förtroendeposter för verksamheten enligt
sammansättning för år 2013 enligt följande.
Ordförande:

Klas Wetter

Kassör:

Klas Wetter

Ordinarie ledamöter:

Conny Boman, Christer Lindgren, Gun-Britt Grönkvist
Ingemar Bengtsson, Lisa Eriksson och Siv Belander

Suppleanter:

Eva Wetter och Monica Lindgren

Revisorer:

Karl-Gunnar Andersson och Per Johansson

Ersättare revisor:

Anders Eriksson

Valberedning:

Kjell Bergdahl sammankallande och Sture Larsson
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§8

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag .
Styrelsen föreslår en sammanslagning med Via Byalag från 1 januari 2014.
Sammanslagning kan endast genomföras om bägge föreningar beslutar att det
skall ske. Därefter skall genomgång av gemensamt föreslagna stadgar som är
framtagna bearbetas för eventuellt beslut vid nästa årsmöte 2014
Årsmötet beslutade att bygdeförening är för sammanslagning.
Information om övertagande av Hackvads församlingshem.
Förfrågan till Hackvads Bygdeförening från kyrkliga samfälligheten om
övertagande av församlingshemmet. Det uttalades att vi avvaktar och
undersöker mer vad det blir för förutsättningar om eventuellt avtal, styrelsen
jobbar vidare med detta och återkommer när ett förslag har tagits fram.

§9

Fastställande av medlemsavgift i föreningen år 2013.
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad.
200 kr / familj och 100 kr / enskild medlem.

§10

Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2013.
Budget för år 2013
Med planerade aktiviteter och stöd från våra sponsorer bör vi få ett resultat på
ca 15 000kr.
Renoveringen av Kyrkskolan invändigt får vi bekosta själva.
Invändig målning av väggar och tak beräknas till ca 10 000kr.
Hur långt vi kommer är mycket beroende av medlemmarnas arbetsinsats.
Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.
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Planerade aktiviteter i Hackvads bygdeförening för år 2013.
Måndag 8 april kl. 19 - Eva Wetter berättar och visar bilder från sin
pilgrimsvandring till Santiago de Compostela sommaren 2012. Plats är
Kyrkskolan.
Måndag 13 maj kl 19 - Fågelskådarkväll på Ekåsen. Senare på kvällen kollar vi
in salamandrar på samma plats.
Torsdagar 30 maj och 13 juni blir det cykelrundor. Plats meddelas senare.
Torsdagar 11 och 25 juli kl. 17-20 är det glasscafé i Kyrkskolan.
Söndag 8 september anordnas Hackvadsdagen på planen vid kyrkan.
Söndag 17 november tillverkas granbockar och julkransar mm. Plats meddelas
senare.
Tisdag 26 november – julauktion i Församlingshemmet (ersätter
syföreningsauktionen som har upphört).
Fortsatt renovering av Kyrkskolan – vädjan om att fler hjälper till!
Detta förslag fann gehör av mötet och fastställdes.

§11

Övriga frågor.
Information om bildande av Kommunbygderåd
Det har bildats ett kommunbygderåd i Lekeberg 19 november. Där samtliga
byalag och bygdeföreningar i Lekeberg har 2 representanter. Hackvads
bygdeförening representeras med Klas Wetter och Christer Lindgren, även
kommunen är representerad i rådet. Det ordnas 4 rådsmöten/år. Det bildades
även en styrelse för detta och Klas Wetter blev ordförande och

Sida 6 av 6
Christer Lindgren blev ledamot.

§12

Avslutning.
Avgående styrelseledamot Hans-Arne Hagsten och revisor Vanja Eriksson
överlämnades blommor till som tack för det gångna året.
Ordförande förklarade årsmötet avslutat och sedan blev det gemensamt fika
med Via Byalag.
Och under kaffet höll Christer information om läget för fiberprojektet.
Projektet framskrider med kontakter med berörda Kommunen, Länsstyrelsen,
RALA som har projekterat och tagit fram kartor och kostnadskalkyl för hela
området som är uppdelat i tre områden, varav ett område söder om kyrkan som
skall utföras med samförläggning med Eon och där saknas kostnadskalkyl för
detta. När dessa uppgifter kommer så skall resultatet lämnas till Kommunen
Som skall gå vidare med beställning till Länsstyrelsen som tar fram hur mycket
bidrag det blir, därefter beställa projektet för utförande av Skanova .
Det är ca 183 st. fastigheter av olika karaktär, hittills har det inkommit 158 st.
intresseanmälan vilket är ca 85 procent som anses som ett bra resultat.
Mer information kommer senare samt att det går att följa.

Vid protokollet

Mötesordförande

........................

.....................

Christer Lindgren

Karl-Gunnar Andersson

Justerare
........................

.....................

Arne Olsson

Hans-Arne Hagsten

