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1. Stämmans öppnande 

Åldermannen förklarade stämman öppnad och hälsade kvällens 

föreläsare Linus Hjertkvist välkommen 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Leif Richard valdes till ordförande och Bitte Müller-Hansen till 

sekretarea för stämman 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Christina Sigvardsdotter valdes till rösträknare och justerare 

4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt 

Programblad delades ut till alla hushåll i trakten veckan efter den 15 

januari, inbjudan lades ut på kalendern i www.brösarp.se den 21 

januari, där den delades till fb-grupperna 12/2 resp18/2, Affischer kom 

upp för en knapp vecka sedan. Detta godkändes som att stämman blivit 

i behörig ordning utlyst. 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen enligt stadgarna fastställdes. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelser hade utdelats på stämman.  Ordförande 

förklarade ordet är fritt. Verksamhetsberättelsen fastställes. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhetsåret.  

Delades ut på stämman. Viss vinst för året, inte så många föreläsningar 

med förlust. Balans- och resultaträkning fastställes. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret  

Fanns uppkopierad på baksidan av balans- och resultaträkning och 

lästes upp av revisor Örjan Svensson.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 
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Revisorerna föreslår ansvarsbefrielse vilket stämman beviljar. 

10. Fastställande av medlemsavgifter 

Styrelsens förslag är oförändrat: 100 för enskild medlem och 150 kronor 

för familj. Fastställdes. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

Årsprogram finns för hela 2020 vilket åldermannen presenterade (dock 

är julstöket på fel dag, ska vara lördagen den 28 november) Sven G 

slog ett slag för vår utmärkta hemsida och ”Backleden” som vi 

fortfarande har ett visst ansvar för när det gäller kartor och 

marknadsföring. Anna Martin slog ett slag för att vi alla ska sprida info 

om vad som händer. Byagillet arbetar också med den nya cykelleden. 

Budget: liknande årets samt nytryckning av Brösarpsboken som säljs 

bra. Detta fastställdes. 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga motioner inkomna och punkten lämnades. 

13. Val av: 

• Föreningens ordförande/ålderman för en tid av ett år: Omval av Leif Richard. 

  

• Tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år; Bitte Müller-Hansen, Jan 

Fridh, Anna Martin, omval. Nyval av ytterligare ordinarie; Göran Alm. 

 

• Nyval av fyra suppleanter i styrelsen för en tid av två år: Åsa Ohlsson, 

Sebastian Berglund, Inga-Lena Wernersson, Birthe Eriksson. 

 

• Beslöts att föreningens firmatecknare är; Kassör respektive Ålderman samt v. 

kassör i kombination med någon av de tidigare.  

 

• Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; omval av; Hans-Göran 

Nilsson (sammankallande) och Örjan Svensson samt ersättare Inga Lundqvist. 

 

• Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ledamot skall 

utses till ordförande. Sven G Hultman omvaldes och under året får vi 

gemensamt hitta fler. 
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14. Information om GDPR: 2019 års kassör Henrik Christensson förklarade 
innebörden av GDPR; varje person äger sina uppgifter.  
Byagillet måste bygga upp en bättre matrikel under året och förvissa sig om att 
medlemmarna godkänner den enligt GDPR, vilket påbörjats. 
 

15. Åldermannen avslutade stämman. 
 

Efter stämman hölls en förnämlig presentation av Linus Hjertkvist om hur man 
anlägger blomsterängar vilket byagillet planerar starta ett projekt för att 
iordningsställa bl.a. på byaängen. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Bitte Müller-Hansen 

 

Justeras: 

 

 

 

Leif Richard, ordförande på stämman 

 

 

 

 

Christina Sigvardsdotter, vald justerare på stämman  

 


