
Protokoll	  årsmöte	  Ardre	  Sockenförening	  21	  februari	  2016	  kl.13.00–15.00	  
	  
1   Val	  av	  ordförande	  för	  mötet	  –	  Årsmötet	  valde	  Anna-‐Lena	  Sundlin	  till	  ordförande	  
2   Anmälan	  av	  styrelsens	  val	  av	  sekreterare	  –	  Ida	  Andersson	  valdes	  till	  sekreterare	  
3   Fastställande	  av	  röstlängd	  –	  Se	  bilaga	  1,	  röstlängd	  
4   Val	  av	  två	  justerare,	  tillika	  rösträknare,	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  mötets	  

protokoll	  –	  Årsmötet	  valde	  Kaj	  och	  Leila	  Nilsson	  till	  justerare	  tillika	  rösträknare	  
5   Frågan	  om	  mötet	  är	  stadgeenligt	  utlyst	  –	  Kallelsen	  har	  gått	  ut	  till	  alla	  medlemmar	  via	  

mail/brev	  samt	  varit	  anslagen	  vid	  bygdegården,	  Ljugarns	  konsum	  och	  Ljugarns	  
Handels	  enligt	  stadgan	  

6   Styrelsens	  årsredovisning	  för	  det	  gångna	  räkenskapsåret	  samt	  verksamhetsberättelse	  
–	  Verksamhetsberättelsen	  lästes	  upp	  av	  Anna-‐Lena	  Sundlin	  samt	  godkändes	  med	  
en	  liten	  ändring	  ang.	  vårt	  bibliotek	  samt	  datum	  för	  röjning	  under	  klinten	  (12/4),	  se	  
bilaga	  2.	  Årsredovisningen	  lästes	  upp	  av	  Jan-‐Peter	  Tingström,	  samt	  godkändes,	  se	  
bilaga	  3.	  

7   Revisorernas	  berättelse	  –	  revisionsberättelsen	  lästes	  upp	  	  
8   Fråga	  om	  fastställande	  av	  resultaträkning	  och	  balansräkning	  –	  vi	  beslutar	  att	  

fastställa	  resultaträkning	  och	  balansräkning	  
9   Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsens	  ledamöter	  för	  det	  gångna	  räkenskapsåret	  -‐	  

årsmötet	  valde	  att	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  året	  
10   Beslut	  med	  anledning	  av	  föreningens	  vinst	  eller	  förlust	  enligt	  den	  fastställda	  

balansräkningen	  –	  eventuell	  vinst	  överförs	  i	  nya	  årets	  balansräkning	  
11   Framställningar	  och	  förslag	  från	  styrelsen	  och	  från	  medlemmar	  som	  inkommit	  till	  

styrelsen	  senast	  10	  dagar	  före	  årsmötet	  –	  det	  har	  inkommit	  en	  skrivelse	  från	  Sojdet	  
som	  motionerar	  om	  en	  femte	  kommitté,	  då	  Sojdeskommittén.	  Syftet	  är	  dels	  mer	  
inflytande	  i	  styrelsen	  samt	  att	  inte	  vårda	  och	  bevara	  ska	  bli	  för	  stort.	  Vi	  beslutade	  
att	  vi	  skapar	  en	  Sojdeskommitté	  samt	  att	  de	  blir	  adjungerade	  till	  årets	  
styrelsemöten,	  så	  att	  vi	  vid	  nästa	  årsmöte	  kan	  välja	  en	  samordnare	  för	  
Sojdeskommittén	  och	  valberedningen	  kan	  få	  göra	  sitt	  arbete	  innan.	  	  

12   Redovisning	  av	  budget	  och	  verksamhetsplan	  för	  kommande	  år	  –	  Verksamhetsplanen	  
läses	  upp	  Anna-‐Lena	  Sundlin	  samt	  godkändes	  med	  korrigeringen	  att	  Sojdet	  blir	  en	  
egen	  kommitté,	  se	  bilaga	  4.	  Budget	  lästes	  upp	  av	  Jan-‐Peter	  Tingström	  samt	  
godkändes,	  se	  bilaga	  5.	  	  	  

13   Beslut	  om	  ersättning	  till	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  –	  beslut	  om	  omförändrad	  
ersättning	  på	  noll	  kronor	  

14   Beslut	  om	  antal	  ledamöter	  i	  styrelsen	  –	  7	  ledamöter	  samt	  en	  adjungerad	  från	  
Sojdeskommittén	  

15   Val	  av	  ordförande	  i	  föreningen	  –	  Anna-‐Lena	  Sundlin	  återvaldes	  till	  ordförande	  i	  
enhälligt	  beslut	  

16   Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter;	  kassör,	  sekreterare	  samt	  övriga	  ledamöter	  tillika	  
samordnare	  för	  föreningens	  kommittéer	  –	  Jan-‐Peter	  Tingström	  återvaldes	  till	  



kassör,	  Ragnar	  Olofsson	  återvaldes	  till	  samordnare	  för	  framtid	  och	  
utvecklingskommittén,	  Karin	  Pettersson	  valdes	  till	  samordnare	  för	  
bygdegårdskommittén	  samt	  Ida	  Björkman	  valdes	  till	  sekreterare	  

17   Val	  av	  två	  revisorer	  och	  suppleant	  –	  Återval	  av	  Per	  Erlandsson	  och	  Johan	  Rosengren	  
samt	  Lotta	  Sjöberg	  till	  suppleant	  

18   Val	  av	  ombud	  och	  suppleanter	  till	  Bygdegårdsdistriktets	  stämma	  och	  Gotlands	  
hembygdsförbunds	  årsmöte	  –	  årsmötet	  väljer	  att	  ge	  styrelsen	  mandat	  att	  välja	  
ombud	  och	  suppleanter	  

19   Eventuellt	  övriga	  val	  –	  inga	  övriga	  val	  
20   Val	  av	  valberedning,	  bestående	  av	  tre	  ledamöter,	  varav	  en	  sammankallande	  –	  

Årsmötet	  väljer	  att	  välja	  om	  Paul	  Sundlin	  (sammankallande),	  Arne	  Nilsson	  samt	  
Maria	  Liedholm	  Holter	  

21   Beslut	  om	  belopp	  och	  regler	  för	  årsavgift	  för	  nästkommande	  år	  –	  oförändrat	  
100kr/person	  

22   Vid	  mötet	  väckta	  frågor	  –	  Ardre	  IF	  fyller	  100	  år	  i	  år,	  finns	  intresse	  för	  att	  vara	  med	  
och	  driva	  denna	  fråga?	  Kan	  vi	  göra	  en	  mini-‐utställning	  t.ex.	  på	  midsommarfesten?	  
Vi	  återkommer	  till	  det	  på	  medlemsmöte	  den	  25	  mars	  kl.14-‐16.	  Även	  kommit	  in	  
förslag	  på	  hjärt-‐	  och	  lungräddningskurs,	  vi	  ser	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  intresse	  i	  
frågan.	  Mats	  Jönsson	  kollar	  upp	  det	  vidare	  och	  meddelar	  vidare	  till	  Agneta	  
Dahlberg.	  Även	  förslag	  på	  matlagningskurs	  med	  Laila	  Nilsson,	  med	  positivt	  intresse,	  
Laila	  tänker	  vidare	  och	  meddelar	  via	  Agneta	  Dahlberg.	  Den	  23	  april	  röjning	  under	  
klinten	  och	  fagning	  30	  april,	  återkommer	  med	  tider.	  1-‐2	  juni	  firar	  Gotlands	  
hembygdsförbund	  100	  år	  vid	  Roma	  kungsgård.	  Förslag	  på	  årsmöte	  på	  fast	  dag	  eller	  
vecka,	  t.ex.	  söndag	  vecka	  7.	  Vi	  valde	  att	  fortsätta	  ha	  flexibelt	  datum.	  För	  kännedom	  
från	  Lars	  Olsson,	  finns	  det	  en	  familj	  som	  nu	  ansöker	  om	  Ardre	  som	  efternamn.	  Vi	  
ställer	  oss	  frågan	  hur	  det	  blir	  i	  bildandet	  om	  nya	  företag	  i	  Ardre.	  Lars	  tar	  det	  vidare.	  
Göte	  erbjuder	  sig	  ha	  bildvisning	  av	  de	  diabilder	  han	  har	  börjat	  digitalisera.	  Ragnar	  
informerar	  om	  att	  Landsbygdsriksdagen	  kommer	  vara	  på	  Gotland	  i	  maj.	  Kolla	  gärna	  
på	  landsbygdsriksdagen.se.	  Palle	  informerar	  om	  filmkvällar,	  fredagar	  19.30,	  nästa	  
film	  är	  ”sex	  lektioner	  om	  kärlek”,	  alla	  hjärtligt	  välkomna!	  Blir	  även	  två	  konserter	  
med	  Palle	  i	  sommar.	  Även	  förslag	  om	  bakluckeloppis	  i	  sommar.	  	  

23   Mötet	  avslutades	  med	  avtackning	  av	  avgående	  ledamöter	  Ida	  och	  Ove	  Andersson	  
samt	  Göte	  Tingström	  avtackades	  för	  alla	  sina	  cykelutflykter.	  
	  

Ardre	  –	  2016-‐02-‐21	  
	  
_______________________	   	   _______________________	  
Anna-‐Lena	  Sundlin	  ordf.	   	   	   Ida	  Andersson	  sekr.	  
	  
	  
_______________________	   	   _______________________	  
Kaj	  Nilsson	  justerare	   	   	   Leila	  Nilsson	  justerare	  



Bilaga	  1	  –	  Röstlängd	  
	  
Jan-‐Olof	  Hasselborn	  
Gustav	  Heijdenberg	  
Ida	  Björkman	  
Karin	  Pettersson	  
Maine	  Hasselborn	  
Ragnar	  Olofsson	  
Mats	  Enblom	  
Torsten	  Ahlbin	  
Maj-‐Britt	  Ahlbin	  
Evald	  Lindby	  
Stig	  Andersson	  
May	  Andersson	  
Kaj	  Inge	  Nilsson	  
Agneta	  Dahlberg	  
Laila	  Nilsson	  
Monica	  Syversen	  
Katrin	  Johansson	  
Mats	  Jönsson	  
Kjell	  Lorentzon	  
Jan-‐Peter	  Tingström	  
Patrik	  Lindström	  
Göte	  Tingström	  
Lars	  Olsson	  
Paul	  Sundlin	  
Ove	  Andersson	  
Anna-‐Lena	  Sundlin	  
Ida	  Andersson	  


