Årsmötesprotokoll för Krångfors byaförening 2017
Tid

Söndag den 12 mars 2017 kl 14.00

Plats

Byahuset Krångfors

Kallade

Samtliga medlemmar via mail

Närvarande

Ulf Torstensson, Eva Nordahl, Gunilla Forsell, Margareta Långström, Roger
och Linda Lind, Ann-Katrine och Johnny Stenlund, Lisbeth och Martin
Olsson, Kristina Forssell, Tommy Lindkvist, Carin Forssell, Ulrika och Lasse
Grönfeldt, Karolina Lindblom, Mikael Marklund, Maj-Lis och Lars
Lundström, Nils-Georg Forssell, Per Forssell, Andreas Johansson.

Agenda:
1. Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän. Ulf Torstensson valdes till
ordförande för mötet, Johnny Stenlund till sekreterare och Lasse Grönfeldt
tillsammans med Carin Forssell att justera mötesprotokollet.
3. Föreliggande dagordning godkändes
4. Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen som muntligt kompletterades av ordf
beträffande läget i bredbandsfrågan och av sekreteraren om regelverket för krav på
antal träffar för att få kommunalt bidrag.
5. Kassören föredrog det ekonomiska läget under året. Konstaterades att behållningen
vid årets utgång uppgick till 82.702 kr vilket innebar en ökning under året med
5.702 kr. Glädjande att installationen av värmepump och nya radiatorer halverat
elräkningen och att det kommunala bidraget är en nödvändig stomme i föreningens
löpande ekonomi.
6. Revisorernas berättelse upplästes av kassören revisorn Maj-Lis Lundström.
7. Mot bakgrund av de redovisade berättelserna beslöts att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.
8. Valberedningens förslag till val av föreningsfunktionärer utföll sålunda:
Ordförande Ulf Torstensson har ett år kvar på mandatperioden.
Sekreterare Johnny Stenlund och Kassör Eva Nordahl omvaldes för perioden 20172018.
Webmaster Ulf Torstensson har i den rollen ett år kvar.
Övrig ledamot Sigvard Lundgren har ett år kvar på mandatperioden.
Revisorer: Maj-Lis och Lars Lundström omvaldes för 2016.
9. Till valberedning omvaldes Gunilla Forssell och Jan Andersson för ett år.
10. Beslöts att medlemsavgiften blir liksom tidigare 200:- Diskuterades hur vi ska få
det vikande medlemsantalet att vända. Avgiften är inte avgörande för föreningens
ekonomi men symbolvärdet av ett stort medlemsantal är viktigt. Liksom föregående år
ska boende på annan ort kunna teckna sig som stödmedlemmar för en reducerad
avgift.
Beslöts om en medlemsavgift på 100:- för stödmedlemmar och uppdrogs till Ordf och
kassör att informera i maillistan och även ett manuellt utskick om vikten av att
sympatisera med sin boendeort genom deltagandet i byagemenskapen. Viktigt också

att inbetalningskort utdelas i byarna då ett mail ofta faller i glömska.
11. Övriga frågor
●

Ordförande informerade om läget i bredbandsfrågan. Efter informationen kan vi
bara konstatera att vi får invänta Skellefteå Krafts kommande steg i ärendet och
eventuella åtgärder.

●

Ordförande informerade också om läget beträffande gatlyset i Krångbacken Ulf
har inlämnat ett s k medborgarförslag och vi får avvakta utslag och ev beslut från
kommunfullmäktige.

●

Under vintern har det anordnats hockeykvällar med visning av matchen på OHvideo. Beslöts att uppdra till styrelsen att förhandla med innehavaren av
kanalkortet Lasse Grönfeldt om ersättning.

●

Frågan om målning av byahuset diskuterades ingående. Alternativen är att göra en
gemensam frivilliginsats eller att köpa hela tjänsten av en målerifirma. För att
kunna söka bidrag måste en kalkyl finnas som underlag lämpligen mot slutet av
sommaren. Vi beslutade att sikta på att medlemmarna ska skrapa och måla huset
gemensamt sommaren 2018.

●

Vaktmästarsysslan har uppehållits under många år av Gunilla och Rolf Forssell.
Ärendet utmynnade efter en lång diskussion i att de som disponerar lokalerna
såväl interna som externa har ansvaret att städa efter sig. Dessutom bör en
grundlig vår och höststädning göras såväl invändigt som utvändigt. Och att de som
passerar huset vintertid bör vid behov stanna till och sopa bron och skotta närmast
entrén.

●

Beslöts att gemensam städning såväl in- som utvändigt genomförs söndag den 21
maj kl 17.00

●

Ansvariga för anordnandet av midsommarfirandet i byahuset blir Carin och
Kristina Forsell

●

Sekreteraren rapporterade från byautvecklingsdagen i Fahlmarksforsen där AnnKatrine och Johnny representerade byaföreningen.

12. Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

........................................................................
Johnny Stenlund

Ordförande ..................................................
Ulf Torstensson

Justeras:

...................................................... ..........................................
Lars Grönfeldt
Carin Forssell

