
 

            PROTOKOLL                            

Protokoll fört vid årsmöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall. 

Datum: 19 april 2018 

Närvarande: Borgstena IF 3 ombud, Molla byalag 2 ombud, Equmeniakyrkan i 
Borgstena 3 ombud, equmenia 3 ombud, Hembygdsföreningen 0 
ombud, Skola-hem 3 ombud, Svenska kyrkan 3 ombud,  Borgstena 
scoutkår 0 ombud,  1 revisor samt  5 ledamöter från styrelsen. Se 
namnlista som bifogas. 

§1 Årsmötets öppnande 
 Sauli hälsade oss alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Han  
 började med att berätta lite om utbygget av nya gymmet. 
  
§2 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
 Till ordförande för mötet valdes Sauli Hakkarainen och till sekreterare  
 valdes Carina Lundin. 
   
§3 Justering av röstlängd 
 Vi beslutade att justera röstlängden till 23 ombud. 
  
§4 Val av 2 justeringsmän från olika föreningar 
 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Veronica Wernklev och  
 Lise-Lotte Pyrén-Englund. 

§5 Frågan om mötets behöriga utlysande 
 Kallelse till årsmötet mailades till samtliga ägandeföreningars 

ordförande/kontaktpersoner den 9 mars 2018. Mötet beslutade 
godkänna att mötet är kallat enligt stadgarna. 

  

§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas   
 berättelser 
 Sauli Hakkarainen läste verksamhetsberättelsen. Se bif bilaga. 
  
 Anders Glemfelt gick igenom ekonomin. 
  
 Håkan Lindell läste revisionsberättelsen. 

 Årsmötet beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen 2017 
 till handlingarna. 



§7 Beslut om fastställandet 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 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017. Beslutet var 

enhälligt. 

§9 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 
 Inga ärenden förelagda. 
  
§10 Ärenden som inkommit till styrelsen senast 14 dagar före   
 årsmötets hållande (motioner) 
 Inga ärenden inkomna. 
  
§11 Val av ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen 

 Val av ordförande: Sauli Hakkarainen  omval 1 år   
     
 Övriga ledamöter: Herbert Eriksson omval 2 år 
  Caroline Mollmyr omval 2 år 
  Charlotte Henriksson omval 2 år 
  Anders Glemfelt omval 1 år 
  Gunnar Andreasson omval 2 år 

  Linda Claesson nyval 2 år 
  Mattias Lennartsson nyval 2 år   

 Kvarstår 1 år: Bo Melvås  

§12 Val av revisorer och suppleanter för dessa 
 Håkan Lindell  omval 2 år 
 Robert Persson kvarstår 1 år 
 Arne Brenander suppleant omval 2 år 

§13 Val av valberedning 
 Peo Persson  kvarstår 1 år  
 Pär Lorén  omval 2 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, kassör och sekreterare var  
 för sig. 

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



§16 Styrelsens förslag till årsmötet 
 Anders Glemfelt gick igenom den långsiktiga arbetsplanen. 
 Se bif bilaga. 
 Årsmötet godkände den långsiktiga arbetsplanen. 

§17 Övriga frågor 
 Ny mikrofon önskas, gärna trådlös.  
 Det brusar i högtalarna, ny ljudkabel? 
 Fler accesspunkter utspridda i hallen för bättre wifi. 
 Ventilationen räcker inte till. 
 Givare för lampor på alla toaletter. 
 Fler soppåsehållare i hallen. 
 Permanent upphöjning av golvet vid sekretariatet. 
 En liten uppbyggd läktare för att se bättre ner i hallen. 
 Bättre fläkt i köket. 
 Bättre mörkläggningsgardiner för de stora fönstren. 
 Fler höga kranar på toaletterna för att kunna fylla på vattenflaskor. 
  
 Viktigt att hålla ordning i förråden, rätt sak på rätt plats. 

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

avslutat. 

 Justeras:  

 Sauli Hakkarainen Carina Lundin 
 Ordförande Sekreterare 

   
 Justerare Justerare 
 Veronica Wernklev Lise-Lotté Pyrén-Englund 

Bilagor: Närvarolista 
 Långsiktig arbetsplan 
 Årsberättelse 



Närvarolista vid årsmöte för Alliansen Borgstena/Tämta Allhall 

Rolf Svensson  Svenska kyrkan 
Gun-Britt Andersson Svenska kyrkan 
Kjell Claesson  Svenska kyrkan 

Gunnar Andreasson Equmeniakyrkan  
Lise-Lotte Pyrén Englund Equmeniakyrkan 
Herbert Eriksson  Equmeniakyrkan  

Agnes Lundin  equmenia 
Torbjörn Johansson equmenia 
Oskar Nordberg  equmenia 

Christian Andersson Molla byalag 
Kristina Nyberg  Molla byalag 
   
Peo Persson  Borgstena idrottsförening  
Marlene Hedlund  Borgstena idrottsförening 
Susanna Wernklev Borgstena idrottsförening 

Veronica Wernklev Skola-hem 
David Eriksson  Skola-hem 
Linda Claesson  Skola-hem 

Håkan Lindell  Revisor 

Bosse Melvås  Styrelsen     
Sauli Hakkarainen  Styrelsen 
Anders Glemfelt  Styrelsen 
Caroline Mollmyr  Styrelsen      
Carina Lundin  Styrelsen 


