
 

Medlemsmöte i Djäkneböle Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening 

20130213 

Närvarande: Ulf Lundmark, Karin Blomqvist, Elisabeth Grönroos, Margareta Wolf-WAtz, 

Ingmar och Stina Sömskar, Bror och Siv Oscarsson, MajLis och Kjell-Åke Nygren,  Tord 

Grönroos, Siv och Åke Forsén, Janette och Lars Johansson, Klas Blomkvist, Mikael Björkman, 

Isa och Lars Brodin, Evelina Lundmark, Fredrik Johansson, Marlene Åslund, Stefan 

Rudolfsson,  

 

§ 1. Först valdes ordförande, sekreterare och justerare för mötet. Vi valde respektive Ulf 

Lundmark, Margareta Wolf-Watz och Elisabeth Grönroos. 

§ 2. Kallelsen och dagordningen för mötet godkändes, 

§ 3. Vi gick igenom stadgarna och förslag till ändringar. Ändringarna färgas med gult i detta 

protokoll. För att ändringar ska kunna göras fordras ett medlemsmöte och ett följande 

årsmöte 

Ändamål §1 Förslag Ok vid medlemsmöte 20130212 

 
Föreningen, som är en ideell förening har till uppgift att dels driva en bygdegård med bl a 

samlingslokal, dels verka för en meningsfull fritid och samtidigt sträva efter ökad 

sammanhållning  och samverkan inom- och mellan Djäkneböle och Bjännsjö.  
 

Avgifter §3 Förslag Ok vid medlemsmöte 20130212 

 
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet eller av två på varandra följande 

medlemsmöten, till vilka medlemmarna kallats. Medlemsavgiften ska inbetalas till DIFF 

före årsmötet. 
 

Årsmötet Förslag Ok vid medlemsmöte 20130212 

§8  
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska meddelas 

medlemmarna minst 14 dagar före mötets hållande. Extra möte hålls, när styrelsen eller 

revisorerna finner det nödvändigt eller när 1/10 av förningens medlemmar så kräver i en 

skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som 

medlemmarna vill ha behandlat. Varje medlem har en röst. Val och övriga frågor avgörs 

genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval ska ske med 

slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 



Vid val avgör lotten. 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

  Val av ordförande för mötet.  

  Val av sekreterare för mötet.  

  Fastsällande av röstlängd.  

  Val av två justeringsmän som jämte ordföranden justerar föreningens 

årsmötesprotokoll.  

  Godkännande av kallelse / dagordning.  

  Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse.  

  Styrelsens redovisningar över det gångna räkenskapsåret.  

  Revisorernas berättelse.  

  Beslut om ansvarsfrihet.  

 Fast ställande av budget, verksamhetsplan och beloppsgräns för oförutsedda 

utgifter. 

  Fastställande av årsavgift.  

  Beslut om eventuella arvoden.  

 Val av ordförande 

 Val av kassör 

 Val av ledamöter och suppleanter 

  Val av revisorer och suppleanter till dessa.  

  Val av ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma.  

  Val av valberedning.  

  Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till 

styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.  

  Vid årsmötet väckta frågor 

 

Firmatecknare Förslag Ok vid medlemsmöte 20130212 

§12 
Föreningens firma tecknas av ordförande och 

kassör var och en för sig.. 

 
 

§ 4. Vi ventilerade arrangemang och arbetsgrupper i byarna.  Vi kom fram till att fyra arbetsgrupper 

borde kunna ordnas; nedre byn, miit-i-byn, övre byn och Bjännsjö. Vi kan kanske ordna en årlig pub, 

ev två duklag för julfest i Djäknegården, cykelfest, etc. Kafé verksamhet under höst- och vår och med 

ett våffelkafé i mars. Sammankallande, arbetsgrupp och preliminärt datum presenteras vid årsmötet. 

§ 5. Övriga frågor som togs upp var: 

- En uppdateringa v Djäkneböleboken 

- Förslag till uthyrningsavtal  för Djäknegården 

- Årsmöte 20 mars 2013 kl 18.30. 

§ 6. Medlemsmötet avslutades och semmelordnarna tackades. 

Vid pennan och datorn  

Margareta Wolf-Watz  

Protokollet justeras 

Ulf Lundmark    Elisabeth Grönroos 


