
       PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsmöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall.

Datum: 9 april 2014

Tid: 19.00

Närvarande: Borgstena IF 3 ombud, Molla byalag 3 ombud, Borgstena 
missionsförsamling 3 ombud, equmenia 3 ombud, Hembygdsföreningen 3 
ombud, Skola-hem 1 ombud, Svenska kyrkan 3 ombud, 2 revisorer samt 5 
ledamöter från styrelsen. Se namnlista som bifogas.

§1 Årsmötets öppnande
Sauli förklarade årsmötet öppnat och hälsade oss välkomna.

§2 Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Till ordförande för mötet valdes Sauli Hakkarainen och till sekreterare 
Carina Lundin.

§3 Justering av röstlängd
Vi beslutade att justera röstlängden till 19 ombud, 2 revisorer och 5  
styrelseledamöter.

§4 Val av 2 justeringsmän
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lise-Lotte Pyrén och Peo 
Persson.

§5 Mötets utlysande
Kallelse till årsmötet mailades till samtliga ägandeföreningars 
ordförande/kontaktpersoner den 15 februari 2014. Mötet beslutade 
godkänna att mötet är kallat enligt stadgarna.

§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
Sauli Hakkarainen läste verksamhetsberättelsen.
Anders Glemfelt gick igenom ekonomin.
Håkan Lindell läste revisionsberättelsen och tackade styrelsen för det jobb 
de lägger ner på vår hall.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen 2013 till 
handlingarna.



§7 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning samt beslut i 
anledning av årets vinst eller förlust
Årsmötet beslutade att fastställa balans och resultaträkning enligt 
revisorernas och styrelsens förslag samt att med godkännande lägga dem 
till handlingarna.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013. Beslutet var 
enhälligt.

§9 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Inga ärenden förelagda.

§10 Ärenden/motioner som inkommit till styrelsen 
Inga ärenden inkomna.

§11 Val av ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen 

Val av ordförande: Sauli Hakkarainen, omval 1 år

Övriga ledamöter: Caroline Mollmyr, omval 2 år  vice ordf
Herbert Eriksson, omval 2 år
Carina Lundin, omval 2 år sekreterare
Gerd Dahlgren, nyval 2 år

Kvarstår 1 år: Anders Glemfelt  kassör
Bosse Melvås
Charlotte Henriksson
Simon Wendt

§12 Val av revisorer
Håkan Lindell, omval 2 år
Robert Persson, kvarstår 1 år
Arne Brenander, suppleant omval 2 år

§13 Val av valberedning
Pär Lorén, omval 2 år
Peo Persson, kvarstår 1 år

§14 Föreningens firmatecknare
Årsmötet beslutade att föreningens firma tecknas av minst två av 
styrelsens medlemmar i förening. Till att teckna föreningens konto i bank 
respektive plusgiro utsågs ordförande, sekreterare och kassör var för sig.

§15 §14 Omedelbart justerad
Årsmötet beslutade att förklara §14 omedelbart justerad.

§16 Styrelsens förslag till årsmötet
Anders Glemfelt gick igenom den långsiktiga arbetsplanen.



Årsmötet sa ja till punkt 1-5 på långsiktiga arbetsplanen. Se bif bilaga.

Styrelsen föreslog årsmötet att höja priserna på gymet och även att ta bort 
kravet att vara medlem i någon av våra ägandeföreningar. 
Helår från 800 kr till 1 000 kr.
Halvår från 500 kr till 600 kr.

Årsmötet beslutade att höja priset på gymet och att styrelsen får diskutera 
vidare om vi ska ta bort medlemskravet eller inte.
Vi ber alla föreningar att kontakta Charlotte Henriksson, 
c_henriksson@hotmail.com, och tala om vem som är medlemsansvarig i 
er förening.

§17 Övriga frågor
Berndt Fahlman efterlyser kort både före och under bygget av hallen för att 
använda till en ny Borgstenabok.

Herbert Eriksson visade de nya ritningarna för vårt ev utbygge.

§18 Mötets avslutande
Sauli Hakkarainen tackade alla för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat.

Justeras:

Sauli Hakkarainen Carina Lundin
Ordförande Sekreterare

Lise-Lotte Pyrén Peo Persson
Justerare Justerare

Bilagor: Närvarolista
Långsiktig arbetsplan
Årsberättelse

mailto:c_henriksson@hotmail.com


Närvarolista vid årsmöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall

Rolf Svensson Svenska kyrkan
Gerd Dahlgren Svenska kyrkan
Gun-Britt Andersson Svenska kyrkan

Herbert Eriksson Borgstena missionsförsamling Styrelsen
Dan Englund Borgstena missionsförsamling
Gunnar Andreasson Borgstena missionsförsamling

Lise-Lotte Pyrén equmenia
Marcus Larsson equmenia
Oskar Nordberg equmenia

Christian Andersson Molla byalag
Marie Richardsson Molla byalag
Caroline Mollmyr Molla byalag Styrelsen 

Ann-Charlotte Andersson Skola-hem

Berndt Fahlman Borgstena hembygdsförening
Stig Ahlström Borgstena hembygdsförening
Arne Lorén Borgstena hembygdsförening

Peo Persson Borgstena idrottsförening
Peter Ståhlman Borgstena idrottsförening
Thomas Svensson Borgstena idrottsförening

Håkan Lindell Revisor 
Robert Person Revisor 

Anders Glemfelt Styrelsen 
Bo Melvås Styrelsen 
Sauli Hakkarainen Styrelsen
Charlotte Henriksson Styrelsen  
Carina Lundin Styrelsen 


