
Protokoll	  årsmöte	  Ardre	  Sockenförening	  28	  februari	  2015	  kl.	  13.00	  i	  Ardre	  Bygdegård	  

1.   Val	  av	  ordförande	  för	  mötet	  –	  Anna-‐Lena	  Sundlin	  
2.   Anmälan	  av	  styrelsernas	  val	  av	  sekreterare	  –	  Ida	  Andersson,	  Lars	  Olsson	  skriver	  för	  

hembygdsföreningen,	  Agneta	  Dahlberg	  för	  Bygdegårdsföreningen.	  
3.   Fastställande	  av	  röstlängd	  –	  enligt	  bilaga	  1	  
4.   Val	  av	  två	  justerare,	  tillika	  rösträknare,	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  mötets	  protokoll	  –	  

mötet	  valde	  Göte	  Tingström	  och	  Maj-‐Britt	  Ahlbin	  till	  justerare	  tillika	  rösträknare	  
5.   Frågan	  om	  mötet	  är	  stadgeenligt	  utlyst	  –	  Kallelse	  har	  gått	  ut	  som	  stadgan	  säger	  två	  veckor	  

innan	  mötet,	  personlig	  och	  även	  anslagen	  på	  anslagstavlor	  i	  bygden.	  	  
6.   Styrelsens	  årsredovisning	  för	  det	  gångna	  räkenskapsåret	  samt	  verksamhetsberättelse,	  

inkluderar	  Hembygds-‐	  och	  Bygdegårdsföreningarna	  –	  Anna-‐Lena	  samt	  samordnare	  för	  
kommittéerna	  läser	  upp	  sockenföreningens	  verksamhetsberättelse.	  Dokument	  bifogas	  till	  
detta	  dokument,	  bilaga	  2.	  Även	  verksamhetsplanen	  läses	  upp	  av	  Anna-‐Lena.	  Jan-‐Peter	  
Tingström	  berättar	  att	  han	  slagit	  ihop	  samtliga	  tre	  föreningar	  i	  årsredovisningen.	  
Årsredovisning	  bifogas,	  bilaga	  3.	  

7.   Revisorernas	  berättelse	  (3st)	  –	  Jan-‐Peter	  läser	  upp	  revisorernas	  berättelse	  för	  
sockenföreningen	  och	  Bygdegårdsföreningen.	  Torsten	  Ahlbin	  läser	  upp	  revisorernas	  
berättelse	  för	  Hembygdsföreningen.	  Samtliga	  revisorberättelser	  föreslår	  ansvarsfrihet.	  

8.   Fråga	  om	  fastställande	  av	  resultaträkning	  och	  balansräkning	  –	  resultaträkning	  och	  
balansräkningarna	  läses	  upp	  av	  Jan-‐Peter.	  

9.   Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsernas	  ledamöter	  för	  det	  gångna	  räkenskapsåret	  –	  Samtliga	  
föreningars	  ledamöter	  ges	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  året.	  

10.  Bekräftande	  beslut	  om	  upplösning	  av	  Ardre	  bygdegårdsförening	  och	  Ardre	  
hembygdsförening	  –	  Lars	  Olsson	  läser	  upp	  vad	  stadgan	  säger	  samt	  att	  vi	  följer	  stadgan	  för	  
upplösning.	  Beslut	  att	  upplösa	  Ardre	  Hembygdsförening.	  Ove	  läser	  upp	  stadgan	  för	  
Bygdegårdsföreningen	  samt	  lite	  historia	  om	  när	  Bygdegårdsföreningen	  bildades.	  Beslut	  att	  
upplösa	  Ardre	  Bygdegårdsförening.	  	  

11.  Beslut	  med	  anledning	  av	  föreningens	  vinst	  eller	  förlust	  enligt	  den	  fastställda	  balansräkningen	  
–	  Beslut	  att	  överföra	  till	  det	  nya	  året	  

12.  Framställningar	  och	  förslag	  från	  styrelsen	  och	  från	  medlemmar	  som	  inkommit	  till	  styrelsen	  
senast	  10	  dagar	  före	  årsmötet	  -‐	  Inga	  inkomna	  förslag	  

13.  Redovisning	  av	  budget	  och	  verksamhetsplan	  för	  kommande	  år	  –	  Anna-‐Lena	  påminde	  att	  hon	  
läst	  upp	  verksamhetsplan	  redan	  i	  punkt	  6.	  Jan-‐Peter	  läser	  upp	  budget.	  Bilaga	  4.	  

14.  Beslut	  om	  ersättning	  till	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  –	  Beslut	  att	  ersättning	  kvarstår	  med	  
0	  kronor.	  

15.  Beslut	  om	  antal	  ledamöter	  i	  styrelsen	  –	  Beslut	  att	  ha	  kvar	  7	  ledamöter	  i	  föreningen.	  
16.  Val	  av	  ordförande	  i	  föreningen	  –	  Anna-‐Lena	  valdes	  om	  på	  1	  år.	  
17.  Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter;	  kassör,	  sekreterare	  samt	  övriga	  ledamöter	  tillika	  

samordnare	  för	  föreningens	  kommittéer	  –	  Mötet	  valde	  kassör	  Jan-‐Peter	  Tingström	  1	  år,	  
samordnare	  för	  evenemangskommittén	  Agneta	  Dahlberg	  2	  år	  samt	  samordnare	  för	  bevara	  
och	  vårda	  Camilla	  Enblom	  2	  år.	  

18.  Val	  av	  två	  revisorer	  och	  suppleant	  –	  Johan	  Rosengren	  och	  Pär	  Erlandsson	  valdes	  till	  revisorer,	  
samt	  Lotta	  Sjöberg	  som	  revisorssuppleant.	  

19.  Val	  av	  ombud	  och	  suppleanter	  till	  Bygdegårdsdistriktets	  stämma	  och	  Gotlands	  
hembygdsförbunds	  årsmöte	  –	  Årsmötet	  ger	  styrelsen	  får	  mandat	  att	  utse	  ombud	  till	  
Bygdegårdsdistriktets	  stämma	  och	  Gotlands	  hembygdsförbunds	  årsmöte.	  

20.  Eventuellt	  övriga	  val	  –	  Årsmötet	  ger	  mandat	  till	  sojdesgruppen	  att	  välja	  sojdesansvarig,	  där	  
en	  ersättning	  på	  1200	  kr	  utgår.	  Beslutet	  förmedlas	  till	  samordnare	  för	  bevara	  och	  vårda,	  
Camilla	  Enblom.	  

21.  Val	  av	  valberedning,	  bestående	  av	  tre	  ledamöter,	  varav	  en	  sammankallande	  –	  Paul	  Sundlin	  
(sammankallande),	  Arne	  Nilsson	  samt	  Maria	  Holter	  valdes	  till	  valberedning.	  	  



22.  Beslut	  om	  belopp	  och	  regler	  för	  årsavgift	  för	  nästkommande	  år	  –	  Beslut	  om	  årsavgift	  för	  
2016	  beslutades	  till	  100	  kr/person	  

23.  Vid	  mötet	  väckta	  frågor	  –	  Göte	  upplyste	  om	  valet	  till	  sockenråd,	  vilket	  har	  kontakten	  med	  
kyrkorådet	  i	  vårat	  pastorat.	  Göte	  föreslog	  Ove	  Andersson.	  Ove	  tycker	  att	  sockenföreningen	  
kan	  träda	  in	  för	  sockenrådet.	  Men	  han	  kan	  ta	  på	  sig	  rollen	  som	  kontakt	  med	  kyrkan.	  
Årsmötet	  beslutade	  välja	  Ove	  Andersson	  som	  kontaktperson	  för	  Ardre	  socken	  för	  Garde	  
Församling.	  
Paul	  Sundlin	  informerar	  om	  missförstånd	  som	  kan	  komma	  upp	  då	  vi	  löser	  upp	  de	  gamla	  
föreningarna.	  Vi	  måste	  vara	  tålmodiga	  med	  varandra.	  
Ove	  Andersson	  informerar	  om	  vad	  som	  händer	  vid	  kyrkan	  just	  nu,	  askgravlunden	  som	  börjar	  
ta	  form	  samt	  om	  utbyte	  av	  spiran.	  Han	  informerar	  även	  ifrån	  Lantbrukarnas	  riksförbund	  om	  
deras	  arbete	  om	  väg	  143,	  möte	  den	  6/3	  12.45	  i	  Alskog	  gamla	  skola,	  bondelunch	  12.00	  
anmälan	  491344	  Roine.	  

	  
Ardre	  –	  2014-‐02-‐28	  
	  

_______________________	   	   	   _______________________	  
Anna-‐Lena	  Sundlin	  ordf.	   	   	   Ida	  Andersson	  sekr.	  

	  

_______________________	   	   	   _______________________	  
Maj-‐Britt	  Ahlbin	   	   	   Göte	  Tingström	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bilaga	  1	  –	  röstlängd	  

Katrin	  Johansson	  
Mats	  Jönsson	  
Lisa	  Tollkühn	  
Arne	  Nilsson	  
Evald	  Lindby	  
Göte	  Tingström	  
Örjan	  Axelsson	  
Rune	  Olsson	  
Gunnel	  Olsson	  
Kjell	  Loretzon	  
Leif	  Björkman	  
Annmari	  Björkman	  
Bo	  Säfström	  
Ida	  Björkman	  
Gustav	  Heijdenberg	  
Martin	  Krooni	  
Julius	  Björkman	  
Lars	  Olsson	  
Elisabeth	  Ekström	  
Camilla	  Enblom	  
Mats	  Enblom	  
Ivan	  Pettersson	  
Karin	  Petersson	  
Irene	  Olofsson	  
Elisabeth	  Harring	  
Jan-‐Peter	  Tingström	  
Ove	  Andersson	  
RoseMarie	  Andersson	  
Patrik	  Lindström	  
May	  Andersson	  
Stig	  Andersson	  
IngMarie	  Söderström	  
Monica	  Syversen	  
Lotta	  Sjöberg	  
Gustaf	  Sjöberg	  
Paul	  Sundlin	  
Ragnar	  Olofsson	  
Agneta	  Dahlberg	  
Anna-‐Lena	  Sundlin	  
Ida	  Andersson	  


