Årsmötesprotokoll i Bygdeföreningen Kastlösa skola den 25 mars
2015 kl 18 i Kastlösa skola.
§ 1 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande. En dryg månad före årsmötet
lämnades information om årsmötet ut till samtliga hushåll i Kastlösa.
§ 2 Val av årsmötesfunktionärer:
- Till mötesordförande valdes Rune Rosander
- Till mötessekreterare valdes Anders Wassbäck
- Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jörgen Lindholm och Stefan
Karsvall
§ 3 Dagordningen för mötet fastställdes.
§ 4 Årsredovisningen:
- Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs av Anders Wassbäck och
godkändes av årsmötet.
- Bokslutet för 2014 föredrogs av kassören Ludwig Hasselbom och
godkändes av årsmötet.
- Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
- Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
- Ett förslag till verksamhetsplan för 2015 redovisades och godkändes.
§ 5 Val av:
- ordförande för nästkommande verksamhetsår valdes Anders Wassbäck
- Till ordinarie ledamöter för de nästkommande 2 åren sitter nuvarande
styrelse kvar till dess att medlemsföreningarna utsett sina 2 ledamöter.
- Till ersättare i styrelsen avvaktar vi med till dess att medlemsföreningarna
utsett sina representanter.
- Till revisorer valdes för ett år Roy Olsson och Hasse Thorell.
- Till ersättare för revisorerna valdes för ett år Magnus Åsenius
- Valberedning valdes ej eftersom föreningarna nominerar sina ledamöter
och ersättare.
§ 6 Behandling av inkomna motioner. Inga motioner förelåg.
§ 7 Fastställande av årsavgiften till Bygdeföreningen. Medlemsföreningarna ska
betala 1000 kr/ förening till Bygdeföreningen blev årsmötets beslut.
§ 8 Övriga beslutsärenden. Det förelåg inga.
§ 9 Övriga ärenden. Lars Wirén tog upp om att Hembygdsföreningen inte
längre vill delta i Bygdeföreningens styrelsearbete. Kritik framfördes mot

Hembygdsföreningen för att inte vilja vara med och ta ansvar för
Bygdeföreningen. Monika Rasch och Stefan Karsvall redogjorde för
Hembygdsföreningens beslut att ej utse representanter till Bygdeföreningens
styrelse.
Framfördes tack till de som har målat skolan och dess fönster. Särskilt stort tack
till Anders Wassbäck och Ludwig Hasselbom.
§ 10 Årsmötet avslutades av dagens ordförande Rune Rosander.
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