Protokoll – Extra årsmöte i Bygdeföreningen Kastlösa skola den 1
september 2014.
§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande Anders Wassbäck
§ 2 Till mötesordförande valdes Anders Wassbäck
§ 3 Till protokolljusterare valdes Jan Morssing.
§ 4 Kallelsen till det extra årsmötet hade skickats ut till alla hushåll i Kastlösa
redan i mitten av juli.
§ 5 Dagordningen för mötet godkändes
§ 6 Förslag till namnändring. Årsmötet beslutade att ändra namnet på
Bygdeföreningen Kastlösaskolan till Bygdeföreningen Kastlösa skola.
§ 7 Nya stadgar för Bygdeföreningen Kastlösa skola.
Vid ordinarie årsmöte den 26 februari utsågs en arbetsgrupp bestående av
Anders Wassbäck, Torbjörn Hagström, Monica Rasch, Rune Rosander och Lars
Wilén, som under våren arbetade fram ett förslag till stadgar som sedan har varit
ute på remiss till ingående föreningar i Bygdeföreningen. Styrelsen har
sammanställt alla synpunkter vid sitt styrelsemöte den 25 juni. Vid det tillfället
inarbetades ett förslag från Kastlösa hembygdsförening om att det också skulle
finnas enskilt medlemskap i Bygdeföreningen. Vid ett senare styrelsemöte den 7
augusti ändrade styrelsen sitt förslag och tog bort möjligheten till enskilt
medlemskap.
Vid årsmötet diskuterades frågan om enskilt medlemskap på nytt men beslutet
blev att de fyra ingående föreningarna är medlemmar i Bygdeföreningen.
De nya stadgarna antogs i det skick som de idag finns på skolans hemsida.
Mot detta beslut reserverade sig Hembygdsföreningen och framförde följande
protokollsanteckning:
”Kastlösa hembygdsförening reserverar sig i frågan om bygdeföreningens
organisation, där vi i en obehandlad motion inför ordinarie årsmöte 2014-02-26
bl.a. förordade att alla i Kastlösa, både bofasta och fritidsboende ska kunna vara
medlemmar, och där föreningarna antingen kan vara medlemmar eller
stödmedlemmar.

Motivet var och fortfarande är att Bygdeföreningen skulle få en bredare
representation, vilket torde ge ett större engagemang i bygden, och därmed
främja en bättre framtid för Kastlösa skola och verksamheten i denna. Vi vidhöll
denna ståndpunkt i vårt remissvar till nya stadgar den 5 maj 2014.”
§ 8 Fastställande av medlemsavgifter.
Diskuterades ett nytt system för medlemsavgifter. De senaste åren har de
ingående föreningarna betalat olika mycket i medlemsavgift, vilket oftast har
gett Bygdeföreningen en intäkt på ca 23 000 kr. Nu föreslogs en enhetlig
medlemsavgift på 1000 kr för varje förening och att föreningarna därtill ska
betala en hyra varje gång som man nyttjar lokalerna.
Detta blev också årsmötets beslut att gälla från 2015 och det uppdrogs till
styrelsen att fastställa hyresnivån. Ambitionen ska vara att få in minst lika
mycket i intäkter som tidigare år.
§ 9 Övriga frågor. Information
Ordföranden informerade om sommarens målningsarbete där det konstaterades
att anslutningen inte varit så stor, men ett stort tack framfördes till de som
medverkat. En helg senare i sommar ska vi avsluta målningen för säsongen.
Arbetet med handikapptoaletten har fått problem sedan den byggfirma som hade
fått uppdraget gått i konkurs. Ordföranden har fått utsträckt tid av Boverket till
den 15 december för att slutföra arbetet. Dick Berg har tagit på sig att göra
jobbet, vilket vi är mycket tacksamma för.

§ 10 Ordförande avslutade mötet och vi drack kaffe och åt kaka som Britt
Wilén bjöd på-

Vid protokollet

Anders Wassbäck
Sekreterare

Justeras:
Jan Morssing

