
 

 

Årsmöte Askerödgårdens byalag ideella förening 2015-07-05 

 

1.Val av ordförande vid mötet - Anna Lärk Ståhlberg. 

 

2.Val av sekreterare vid mötet - Madelene Andersson. 

 

3. Justering av röstlängd - Medlemmar i föreningen och i styrelsen, i dagsläget endast en medlem 

Angneta Främling. 

 

4. Val av justerare - Angneta Främling och Ingela Dahlen. 

 

5. Frågan om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst - Det skall utlysas två veckor innan årsmötet, 

ett mejl har gått ut och brev har lämnats i postlådor. 

 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas utlåtande –  

 

Revisionsberättelse föreningen Askerödgårdens byalag 

 

Vid granskning av föreningen Askerödgårdens byalag räkenskaper för tiden 2014-01-01 - 2014-12-

31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta 

kassan och det kvarvarande värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen.  

 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrig enligt förda protokoll finns enligt oss icke 

anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som 

revisionen omfattar.  

 

/ Stefan Olsson och Helene Engström.  

 

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller 

förlust- 

 

Inkomster 

Bankkonto SE-banken 7650 kr 

Kontantkassa 20 234 kr 

 

Utgifter  

Kontantkassa 14 943 kr 

 

Årets resultat 

Bankkonto + kontantkassa 12 941 kr 

 

Inkomster från midsommarfirande, konsert med Funk Connection, kräftskiva, loppmarknad. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Ja, utifrån röstningen fick vi det. 

 

9. Eventuella ärenden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer - Nej. 

 

10. Årsavgifter - En del av avgiften ska gå till hembygdsförening då de betalar in pengar till ett 

rikstäckande hembygdsförbund vilket leder till att man blir medlem i båda föreningarna. 

Hembygdsföreningen har ännu inte fastställt hur mycket som de skulle vilja ha. Beloppet fastställdes 

till 100 kr/ person och 150 kr per familj.  

 



 

 

11. Val av styrelsens ledamöter -  

 

Ordförande - Anna Lärk Ståhlberg 

Sekreterare - Madelene Andersson 

Kassör - Lars Erik Christiansson 

 

Ledamöter; 

Lars Erik Christiansson  

Ulrika Edvardsson 

Jerry Lövberg 

Christer Lärk 

Willy Abrahamsson 

Stefan Karlsson 

 

Förslaget godkändes. 

 

12-Val av revisor - Stefan Olsson och Helene Engström. 

 

13- Eventuella motioner eller andra i förväg anmälda frågor - Nej. 

 

14- Mötet avslutas. 

 

 

Justerare 

 

______________________    _________________________ 

 

Angneta Främling     Ingela Dahlén 


