
Protokoll Årsmöte Bygdelaget Normlösa Skeppsås Vallerstad 
 

Vallerstad Bygdegård 2008-03-02 
 

1 Mötets öppnande 
Ordförande Christer Hederberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2 Val av ordförande för mötet 
Christer Hederberg valdes till ordförande för mötet. 

3 Val av sekreterare för mötet 
Lars Landelius valdes till sekreterare för mötet. 

4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

5 Fastställande av resultat och balansräkning 
Lennart Andersson redogjorde för resultat och balansräkningen. 
Energiprojektet är nu infört i bygdelagets bokföring. 
Mötet godkände upprättad resultat och balansräkning. 

6 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp av Bengt Karlsson. 
Christer redogjorde för verksamhetsberättelsen. 
 
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

7 Fastställande av stat och medlemsavgift för 2008 
Styrelsen föreslog och fick i uppdrag att utarbeta en budget för nästa år när bilden av nya 
projekt klarnat.  
Medlemsavgifter beslutades vara oförändrad 20kr per familj. 

8 Val ordförande och suppleanter 
Liselott Martinsson valdes som ordförande på 2 år. 
Lars Landelius valdes som suppleant på 2 år. 
Fredrik Jägermalm valdes som suppleant på 2 år. 
Bengt Karlsson valdes som suppleant på 2 år. 

9 Val av revisor och suppleant 
Valberedningen föreslog omval av Jan Erik Jeppson som ordinarie på 1år och Peter 
Konradsson som suppleant på 1 år. 
Mötet valde dessa. 

10 Val av 2 ledamöter och 2 suppleanter till valberedningen 
Valberedningen föreslog omval av Sofie Landelius och Gunnar Larsson på 1 år och nyval av 
Viktoria Daging. 
Mötet valde dessa. 

12 Val av skriftligen föranmälda föreningsrepresentanter 
Normlösa IF Fredrik Jägermalm 



Styrelsen ska gå ut med en förfrågan om föreningsrepresentanter. 

13 Verksamhetsplan för 2008 
Styrelsen tar fram en verksamhetsplan och redovisar på Bypasset. 

14 Övriga frågor 
Inga förslag 

15 Mötets avslutande 
Christer förklarade mötet avslutat. 
 
Christer Hederberg avtackades med en present ifrån Bygdelaget för utfört arbete. 
 

Bilagor 
1. Dagordning 
2. Resultat och balansräkning 2007 
3. Revisionsberättelse 
4. Verksamhetsberättelse 2007 
5. Deltagarlista årsmötet 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
_______________________  _______________________  
Lars Landelius  Liselott Martinsson 


