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Närvarande: Gunnel Lidström, Kjell Lidström, Bengt Jonasson, Anders Vanhala, Jenny 
Lidman, Felicia Lidman, Eva Björk, Ann-Sofie Jakobsson, Jonas Borgström, Ejmar 
Jakobsson.  

§1 Arsmötets öppnande 
Kjell Lidström förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Vi börjar med en tyst minut 
för de som inte är med oss längre.  
 

§2 Mötets behöriga utlysande och fastställande av röstlängd 
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt utlyst och röstlängden fastställdes till 8 
röstberättigade. 
 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter strykning av §9 Kassörens förvaltningsberättelse samt tillägg 
§20 Mötet avslutas. 
 

§4 Val av mötesordförande 
Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Lidström. 
 

§5 Val av mötessekreterare 
Till sekreterare för årsmötet valdes Jenny Lidman. 
 

§6 Val av justerare tillika rösträknare för mötet 
Till justerare tillika rösträknare för årsmötet valdes Bengt Jonasson och Gunnel Lidström.  
 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordförande Kjell Lidström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för årsmötet. Se bilaga.  

 
§8 Revisionsberättelse 
Då revisorerna saknades föredrog Eva Björk revisionsberättelsen för årsmötet. Se bilaga.  
 

§9 Fastställelse av balansräkning och dispositioner 
Kassör Eva Björk föredrog balansräkning och kassa för årsmötet. Se bilaga.  
 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och tackade för 
deras insats.  
 

§11 Val av ordförande 
Till ordförande för verksamhetsåret 2017 valdes Anders Vanhala. 
 

§12 Val av kassör 
Till kassör för verksamhetsåren 2017 och 2018 valdes Eva Björk.  
 



§13 Val av ledamöter 
Till ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2017 och 2018 (två verksamhetsår) valdes 
Jenny Lidman samt för verksamhetsåret 2017 (ett verksamhetsår) Bengt Jonasson och Kjell 
Lidström.  
 

§14 Val av suppleanter 
Till suppleant i styrelsen för verksamhetsåret 2017 och 2018 (två verksamhetsår) valdes Jonas 
Borgström 
 

§15 Val av revisorer 
Till revisorer för verksamhetsåret 2017 valdes Anita Södermark och Karola Holmkvist.  
 

§16 Val av valberedning 
Till valberedning för verksamhetsåret 2017 valdes Ingrid Karlsson och Åke Edström.  
 

§17 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2017 fastställdes till 50 kronor.  
 

§18 Förslag från styrelsen 
 a) Stadgar 

Stadgarna som reviderades och antogs på majstämman 2016 antogs av årsmötet 
och därmed har föreningen nu fullgoda stadgar.  

 
b) Belysningen på talleni Noret efterlyses av styrelsen. Kjell Lidström tar på sig 
uppgiften att ta reda på var den är och varför den inte lyser. 
 
c) Renoveringen av Gästgiveriet. Kjell Lidsröm har en offert på 
renoveringskostnaden (se bilaga). Han har även sökt bidrag till detta från 
Länsstyrelsen (s.k Bygdeavgiftsmedel). Svar på denna ansökan beräkas komma 
under våren.  

 
d) Den nya styrelsen får i uppgift att skriva ett avtal med makarna Edström om 
hyran för Gästgiveriet samt ett eget avtal för elen.  
 

§19 Motioner från medlemmar och föranmälda frågor 
Inga motioner eller föranmälda frågor har inkommit till styrelsen.  
 

§20 Mötet avslutas 
Mötesordförande Kjell Lidström avslutar mötet och tackar för visat intresse. Nu fikar vi!  
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