
Havsnäs Bygdeförening 

Årsmöte söndagen den 24 maj 2020 

Protokoll 

Tid: 2020-05-24 kl 16.00 – 16.45 

Plats:  Bystugan 

Närvarande: Enligt deltagarförteckning, 12 personer, bilaga 

1. Erik Jönsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Kallelse har delats ut i postlådorna och anslagits på anslagstavlorna samt publicerats på 

www.havsnas.se minst 10 dagar före. 

Beslut: Kallelse har skett enligt stadgarna 

 

3. Beslut: Dagordningen godkändes 

 

4. Val av presidium 

a) Till ordförande för mötet valdes Erik Jönsson 

b) Till sekreterare valdes Lillemor Jönsson 

c) Till justerare valdes Jerry Jonsson och Julia Wijk 

 

5. Verksamhet och ekonomi 2019 

a. Verksamhetsberättelsen för 2019 föredrogs av Erik Jönsson 

Beslut: Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna, bilaga 

b. Den ekonomiska redovisningen föredrogs av Regina Ahl och Erik Jönsson. 

Beslut: Resultat- och balansräkning fastställdes, bilaga 

 

6. Revisorernas berättelse lästes upp. 

Beslut. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna, bilaga 

 

7. Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet 

 

8. Verksamhet 2020 - 21 

Beslut: Styrelsen får i uppdrag att förutom sedvanligt underhåll även arbeta med följande 

a. Bystugan: AV-utrusta bystugan med ny filmduk, videokanon och ljud, ansökan 

om bygdemedel ska lämnas in 

b. Kvällknäppen: Samverka med skoterklubben om städning och underhåll av 

stugan 

c. Aktivitetsplan genomgicks enligt nedan 

 

 

 Datum 2021    
Fr 30 apr  Valborgsmässoafton   
Fr 4-6 jun spelmansstämma   
Fr 25 juni  Midsommar på Sågbacken  
Lö 26 juni Friluftsgudstjänst på Sågbacken 
Sö 18 juli  Allaktivitetsdag på Sågbacken 12 – 15 
Sö 28 nov Julbord i Bystugan  
    

http://www.havsnas.se/


9. Medlemsavgift 2021 

Beslut: Medlemsavgiften för 2021 är 50 kr fr o m 18 år samt 20 kr för barn 

 

10. Val av styrelse 

a. Ordförande 1 år vakant 

b. Sekreterare 1 år Erik Jönsson 

c. Kassör 2 år   Regina Ahlf 

d. Ledamot 2 år Anders Sundqvist och Margareta Billberg  

e. Ersättare 1 år  Helen Överli, Anna Pousette, Karl-Erik  Billberg, Åke      

Näslund och Erling Henriksson 

I styrelsen ingår även Miranda Pernetta, vald 2019 

   

11. Val revisor 

a. Ordinarie 2 år  Jerry Jonsson  

b. Ersättare 1 år Jerry Jonsson  får i uppdrag att utse ersättare 

 

12. Val av 

a. Idrottssektion: Thord Engström Björn Lundqvist, och Kin Engström 

b.    Byrepresentant till vindkraftsfonden: Thord Engström 

 

13. Idrottsplanen / fotbollsplanen har förvaltats av idrottssektionen under åren. De senaste 10 

åren eller mer har ingen organiserad idrottsverksamhet ägt rum. Grupper av barn, unga 

eller familjer har vid enstaka tillfällen använt planen för fotboll, brännboll eller liknande. 

Del av planen har de sista åren efter samråd med idrottssektionen använts för träning av 

hästar, som motprestation har planen sköts under barmarkstiden. Lena och Julia erbjuder 

sig att ordna någon familjeaktivitet  på bollplanen under sommaren. 

Årsmötet ger idrottssektionen  i uppdrag att i samråd med hästägarna fördela  planen så 

att en 7-mannaplan alltid är tillgänglig för spontan idrott. Styrelsen får i uppdrag att söka 

vindkraftsmedel för upprustning av mål och omklädningsrum. 

 

14. Bordtennisbordet i Bystugan kan lånas av medlemmar, deras barn under ledning av vuxen 

medlem i den mån annan verksamhet inte störs eller att uppvärmning inte behöver ske. 

Styrelsen får i uppdrag att närmare utforma hur detta organiseras. 

 

15. Årsmötet avslutades av Erik Jönsson som riktade ett stort tack för alla frivilliga insatser 

under året samt till alla närvarande. 

 

Vid protokollet    

Lillemor Jönsson   

 

 

 

Justeras:  Jerry Jonsson   Julia Wijk 


