
Protokoll årsmöte Ardre Sockenförening 26 februari 2017 
 

1 Val av ordförande för mötet. Anna-Lena Sundlin valdes till ordförande av mötet. 
2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare. Ida Björkman valdes till sekreterare under 

årsmötet. 
3 Fastställande av röstlängd. Se Röstlängd. 
4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 

Ragnar Olofsson och Barbro Olofsson valdes till justerare tillika rösträknare på 
årsmötet. 

5 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. Ja, årsmötet har utlysts två veckor innan via 
mail/brev och anslag har satts upp enligt stadgan. 

6 Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret samt verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Anna-Lena Sundlin och godkändes med en 
ändring att Sojdets kommitté haft en adjungerad medlem i styrelsen. 
Årsredovisningen lästes upp av Jan-Peter Tingström och godkändes. 

7 Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen läses upp av Jan-Peter Tingström. 
8 Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning. Mötet beslutar att 

fastställa resultaträkning och balansräkning.  
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret. Mötet 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
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. Utgår då inga framställningar eller förslag 
inkommit. 

12 Redovisning av budget och verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen 
läses upp av Anna-Lena Sundlin. Jan-Peter Tingström redovisar budgeten för 2017.. 

13 Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Beslut om oförändrad 
ersättning på noll kronor. 

14 Beslut om antal ledamöter i styrelsen. Beslut tas om 8 ledamöter i styrelsen. 
15 Val av ordförande i föreningen. Sittande ordförande Anna-Lena Sundlin valdes om till 

nästa år, enhälligt beslut. 
16 Val av övriga styrelseledamöter; kassör, sekreterare samt övriga ledamöter tillika 

samordnare för föreningens kommittéer. Kassör Jan-Peter Tingström och 
sekreterare Ida Björkman, Ragnar Olofsson ledamot för Framtid och utveckling och 
Karin Pettersson ledamot för Bygdegården valdes på två år vid förra årsmötet. Jan-
Olof Hasselborn valdes in som styrelseledamot för sojdets kommitté. Agneta 
Dahlberg omvaldes som ledamot för Evenemangskommittén. Lars Olsson valdes 
som ledamot för Bevara och vårda. 

17 Val av två revisorer och suppleant. Per Erlandsson och Johan Rosengren valdes till 
revisorer och Lotta Sjöberg till suppleant. 

18 Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma och Gotlands 
hembygdsförbunds årsmöte. Mötet 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. Paul 

Sundlin, Arne Nilsson samt Maria Liedholm Holter blev omvalda som valberedning 
där Paul Sundlin omvaldes som sammankallande. 

21 Beslut om belopp och regler för årsavgift för nästkommande år. Beslut om oförändrad 
medlemsavgift på 100 kr. 

 22 Vid mötet väckta frågor 
• Ardres Facebooksida: Sockenföreningen står inte bakom Ardres Facebooksida 

utan hemsidan ardre.nu. Frivilliga som vill hjälpa till att uppdatera Ardres 
Facebooksida med information från Sockenföreningen kan höra av sig till Ida 
Björkman. 

• Budget 2017. Diskussion kring billigare bredband, Ragnar Olofsson tittar på 
det. 

• Bygdegårdskommittén har fått en ny medlem, Kaj Nilsson. 
• Elisabeth Harring informerar om årets teater Hamntrubbel, inspirerad av 

David Ahlqvist. Teatern har premiär 7/4 i Ardre Bygdegård och kommer även 
spelas 8, 9, 13, 14 och 17 april. 

 
 
	
Ardre – 2017-02-26 
 
_______________________  _______________________ 
Anna-Lena Sundlin ordf.   Ida Björkman sekr. 
 
 
_______________________  _______________________ 
Ragnar Olofsson justerare   Barbro Olofsson justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Röstlängd 2017 
 
Barbro Olofsson 
Bertil Olofsson 
Agneta Dahlberg 
Ragnar Olofsson 
RoseMarie Andersson 
Ove Andersdon 
Jan-Peter Tingström 
Karin Pettersson 
Elisabet Ekström 
Maj Britt Ahlbin 
Jan-Olof Hasselborn 
Kaj Inge Nilsson 
Dan Andersson 
Rune Pettersson 
Lars Olsson 
Maine Hasselborn 
Katrin Johansson 
Mats Jönsson 
Göte Tingström 
Evald Lindby 
Kjell Lorentzon 
Monica Syversen 
Paul Sundlin 
Ida Björkman 
Anna-Lena Sundlin 


