
Protokoll från Kungsäter Gunnarsjö bygdelags årsmöte 2022-03-24

§1 Mötet öppnades av Mikael Karlsson

§2 Till mötesordförande valdes Mikael Karlsson

§3 Till mötessekreterare valdes Eva Olsson

§4 Dagordningen godkändes

§5 Till justerare och tillika rösträknare valdes Bo Wisfelt och Bo-Göran Gustavsson

§6 Röstlängden fastställdes

§7 Mötets behöriga utlysande i Varbergs Tidningen, affischer och på Face Book

§8 Verksamhetsberättelsen godkändes, utskriven och utdelad till mötesdeltagarna

§9 Revisorernas berättelse godkändes och ekonomin visades på power point av Linnéa

Carlson.

§10 Styrelsens ansvarsfrihet godkändes

§11 Enligt valberedningens förslag på styrelse valdes

a. Till Ledamöter 2 år valdes Mikael Karlsson, Eva Olsson, Per Torefalk,Arne

Johansson. Kvarstår som ledamöter 1 år Linnea Carlson. Tidigare suppleanter går

över som ledamöter och kvarstår 1 år Johan Olsson och Jörgen Larsson

b. Till Suppleanter 1 år valdes Kim Jarl och Maria Andersson

c. Till Revisorer omvaldes Kjell-Åke Gustavsson och Per Warnström.

Till revisorssuppleant omvaldes Karl-Anders Hansson

d. Till Valberedning avgår Leni Forslund.

Nyval av Bo Wisfelt och Bo-Göran Gustavsson och Jenny Svensén

§12 Till Landsbygdsrådet valdes Mikael Karlsson och Ann-Sofie Borglund

§13 Övriga frågor Bo-Göran Gustavsson presenterade ett nytt förslag för en ny

arbetsmodell för styrelsen och bygdelaget med hjälp av en power point.

Det har varit svårt att skaffa ordförande och flera säger att de inte har tid. Därför är

förslaget att fylla på arbetsgrupperna med fler människor och sedan väljer varje



arbetslag en person i sin grupp att medverka på styrelsemöten och rapportera till

styrelsen. Vi ska ha fyra st. kvartalsmöten/år. Förr hade vi ca 12/år

De får då komma med förslag om vad folk i bygden vill att vi ska göra. Styrelsen tar

besluten och söker bidragen för de uppdragen/projekten som klubbas igenom.

Bo-Göran och bo Wisfelt ska sammanställa och ta in synpunkter och åtgärder samt

stötta styrelsen i denna förändring.

Grupperna är:

Agnbäck underhåll

Rhododendronstigen

Ledkollen 3 grupper

Fågeltornet, fredsstenen

Botagärdeparken

Gunnarsjö högabro, mötesplatsen och vindskyddet-sävsjön

Uthyrning Agnbäck Birgerstugan, vindskydden och kanoterna

Åtgärdsgrupp

Kommunikation/Marknadsföring

Vi ska börja göra årshjul med planering varje år för en bättre översikt.

Vi ska endast ha 4-5 styrelsemöten per år.

Arne Johansson tog upp och informerade om grannsamverkan.

Arne J tog även upp att Bygdegården har för få medlemmar som vill hjälpa till i

styrelsen . Arne föreslår att vi tar kontakt med alla föreningars ordförande och ber

dem att utse en person från sin förenings styrelse och gå med i bygdegårdens styrelse.

Då får vi en ordentlig spridning och kan ha koll på att det inte dubbel bokas med

arrangemang samt att vi kan dra igång folk att hjälpa till med vårstädning så det går att

hyra ut vår bygdegård mer.

§14 Årsmötets avslutas

Ordförande:                                                                                        Sekreterare:

Justeras:                                                                                             Justeras:


