
                            1(4) 

 
 
  
 

 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

Glommens bygdegård 
Söndagen den 19 mars 2017 

 
 
 
 
 
§ 1  Öppnande 
 
Jan Barreflod hälsade de 24 årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet för 
Glommens samhällsförening öppnat.  
 
 
§ 2 Presidium 
 
Till presidium för mötet valdes: 
Ordförande: Tore Holmefalk 
Sekreterare: Ulla Holmefalk 
Justeringsmän: Ingvar Nordberg och Magnus Runeson 
 
 
§ 3 Föredragningslista och röstlängd 
 
Föredragningslistan godkändes. Mötet beslöt att fastställande av röstlängd kunde vänta 
tills behov förelåg. 
 
 
§ 4 Kallelsen 
 
Kallelsen, som anslagits vid affären både inom- och utomhus och även publicerats på 
hemsidan, samt vid medlemsutskick godkändes.  
 
 
§ 5 Verksamhetsberättelse 
 
Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes och godkändes (bilaga 1). 
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§ 6 Balansräkning 
 
Balans- och resultaträkning redogjordes av Tore Holmefalk. Resultaträkningen fastställdes 
med resultatet 21.524 kronor. Balansräkningen fastställdes till 126.181 kronor.  
 
 
§ 7 Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen upplästes och lades därefter till handlingarna.  
 
 
§ 8 Ansvarsfrihet 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 
§ 9 Arvoden 
 
Jan Barreflod föreslog oförändrade arvoden om 2000 kronor för styrelsen att disponera, 
vilket årsmötet beslutade om.  
 
 
§ 10 Val av styrelseledamöter 
 
Redogjorde Tore Holmefalk å valberedningens vägnar för arbetet kring ordinarie 
ledamöter samt suppleanter. Han föreslog att det skall väljas ledamöter till styrelsen samt 
ordförande och kassör och att styrelsen skall bestå av minst ordförande och kassör + sju 
ledamöter.  
 
Håkan Pettersson frågade om det finns möjlighet att välja ledamöter på 3 år åt gången. 
Frågan diskuterades. Årsmötet beslutade enligt stadgarna.  
 
Beslutades enligt valberedningens förslag.  
 
Till ordförande i föreningen för en tid av 1 år valdes: 
Nicklas Lilja (nyval) 
 
Till kassör i föreningen för en tid av 1 år valdes: 
Magnus Lomar (nyval) 
 
Till ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år valdes: 
Jan Barreflod (omval) 
Ulla Holmefalk (omval) 
Magnus Runeson (omval) 
Jens Christiansson (nyval) efter Ingvar Nordberg 
 
Fyllnadsval för en tid av 1 år valdes:  
Lena Hulthén (nyval) efter Jeanette Sande 
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Kvarstående i styrelsen: 
Anita Andersson 
Mary Olsson 
 
Avgående ledamöter:  
Ingvar Nordberg 
Jeanette Sande 
 
 
§ 11  Val av revisorer 
 
Till avdelningens revisor utsågs: 
Per Hyll (omval) 
 
Till revisorssuppleant utsågs: 
Anneli Pettersson (omval) 
 
 
§ 12  Val av valberedning 
 
Beslutades om att valberedningen skall bestå av två personer.  
 
Till valberedning utsågs: 
Tore Holmefalk (omval) 
Leif Nordvall (omval) 
 
 
§ 13 Verksamhetsplan 
 
Ulla Holmefalk läste upp 2017 års verksamhetsplan (bilaga 2). Diskuterades 
hundpåsestolparna som är placerade i samhället och längs stranden. 
 
Diskuterades ”Glommens framtid” och detaljplanen för hamnområdet. 
 
Strandstädningen är satt till 22 april kl 10:00, vilken styrelsen hoppas att det blir en god 
uppslutning till. 
 
 
Frågades om vi kan publicera på hemsidan i första hand och facebook i andra hand. 
Föreslogs att Facebookflödet skall bäddas in i flödet på hemsidan.  
 
Beslutades att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.  
 
 
 
§ 14 Medlemsavgift 
 
Jan Barreflod föreslog medlemsavgift för enskild medlem 100 kronor, familj 200 kronor 
samt företag 500 kronor. Beslutades enligt detta förslag.  
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§ 15 Inkomna motioner och skrivelser 
 
Inga motioner eller skrivelser har inkommit.  
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
Långfredagen tipspromenad kl 10-12 som Glommens Bygdegårdsförening arrangerar. 
Alla är välkomna!  
 
Diskuterades tångrensningen på stranden. Då delen av stranden nedanför Fiskekrogen är 
privatägd så rensar kommunen ej bort tången här.  
 
Eldvakter till årets påskeld är löst för året. 
 
Frågades om utskick till aktiviteter. T ex per mail. Nicklas Lilja föreslog att samtliga skall 
ange sina e-postadress till medlem@glommen.se för att få information inför aktiviteter och 
möten. Uppmuntrades att höra av sig för att lämna e-postadressen.  
 
Föreningsmässa 23 september för alla i samhället. Inbjudan kommer från Glommens 
Bygdegårdsförening.  
 
 
§ 17 Avslutning 
 
Nicklas Lilja tackade de avgående ledamöterna Ingvar Nordberg och Jeanette Sande samt  
avgående ordförande Jan Barreflod med blommor för arbetet i samhällsföreningens 
styrelse. Tackades även Kurt och Erling Bengtsson med blommor för den insats de gjort i 
samband med strandstädningen. Nicklas Lilja förklarade därefter årsmötet avslutat.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ulla Holmefalk  Tore Holmefalk 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
Justeras  
 
 
 
Ingvar Nordberg  Magnus Runeson 
 
 


