
ÅRSMÖTE 2014-03-16

Plats: Resarö Bygdegård

Närvarande:13 personer, enligt bifogade närvarolista

Mötet öppnades av Elisabet Ebersjö Hallsénius

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Gunilla Lauthers till ordförande och Marianne Hauge-Granqvist till 
sekreterare.

§ 2 Val av justerare
Gittan Hultberg och Hans Granqvist valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelse till mötet var gjord i rätt tid och uppsatt på anslagstavlor på Resarö. 
Mötet godkände förfarandet.

§ 4 Föredragning av verksamhetsberättelse
Elisabet Ebersjö Hallsénius läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes 
efter komplettering av uppgift om revisorerna och lades därefter till 
handlingarna. Även verksamhetsberättelserna från Vävstugan och 
Tennissektionen lästes upp och kunde därefter läggas till handlingarna.

Anna Halldén redogjorde för Resultat- och Balansrapporterna samt den 
föreslagna Budgeten för 2014. Anledningen till att årets resultat är så högt beror 
på en eftersläpning av sista hyresinkomsten från kommunen (avser egentligen år 
2012) och är öronmärkt för att betala av lånet.

Beslutades att överföra årets resultat  + 226 978 kr i ny räkning.

§ 5 Revisionsrapporten
Revisionsrapporten, utförd av föreningens revisor Cristina Telander, lästes upp 
av Gunilla Lauthers i revisorns frånvaro. Av revisionsrapporten framgick att 
revisorn föreslog att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 6 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013

§7 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet beslutade utse:
Gunilla Lauthers (nyval 2 år)
Marianne Hauge-Granqvist (omval 1 år)
Anna Halldén (omval 2 år)
Inger Telander (nyval 1 år)

1



ÅRSMÖTE 2014-03-16

Elisabet Ebersjö Hallsénius kvarstår t.o.m. årsmötet 2015.

Jenny Rilegård och Karin Malmström Gill utsågs till suppleanter (nyval 1 år) 

Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare.

§ 8 Val av revisorer
Tomas Telander valdes till revisor på 1 år.

§ 9 Val av revisorssuppleanter
Hans Granqvist valdes som revisorssuppleant på 1 år.

§ 10 Val av valberedning
Hans W Berglund tillsammans med Gittan Hultberg valdes at ingå i 
valberedningen.

§ 11 Arvoden ska inte utgå till styrelsen. Ersättning för nedlagt arbete utgörs av en 
middag.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift
Beslutades att medlemsavgiften fastställs till 250 kr per familj och år.

§ 13 Övriga frågor
Plangruppen
Gunilla Lauthers gav en kort resumé om Plangruppens arbete, som just nu består 
av att följa upp Planförslaget Resarö Mitt (Dp 382) och lämna synpunkter före 
remisstidens utgång den 31/3. Ett möte med representanter för Plangruppen hölls 
den 10/3, då även planarkitekten Paula Sund från Stadsbyggnadsförvaltningen 
var inbjuden. Planförslaget finns nu utställt i Bygdegården.

Ungdomsverksamhet
Några föräldrar har tagit initiativ till att starta en ungdomsverksamhet i 
Bygdegården. Representanter för Bygdeföreningen (Gunilla Lauthers och 
Marianne Hauge-Granqvist) har träffat Fritidschefen Hans Larsson från 
kommunen och med honom diskuterat olika lösningar för sådan verksamhet i 
Bygdegården – gäller såväl ute- som innemiljön. Frågan är om kommunen skulle 
kunna ge ekonomiskt stöd för denna planerade verksamhet. Bestämdes att 
Bygdeföreningen inkommer till Tekniska kontoret med en begäran om 
nödvändig utrustning/uppgradering.

Fibernätverk
Ev. anslutning till fibernätverk för Bygdegården diskuterades. Det konstaterades 
dock att det inte var aktuellt.
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§ 14 Mötet avslutades
Innan mötet avslutades avtackades avgående styrelseledamöterna Per-Olof 
Sundström (Perra), Ragnhild Wester och Ann Björck.

Vid protokollet:

Marianne Hauge-Granqvist

Justeras:

Gunilla Lauthers Gittan Hultberg Hans Granqvist
Mötesordförande
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