Rönö Bygdeförening
Årsmöte, den 9 mars 2021
Välkomna!
Lolita hälsade alla välkomna och förklarade föreningens digitala årsmöte
öppnat. Glädjande att många kan vara med, 38 personer har anslutit till mötet,
men självklart saknar vi att ses i bygdegården.
Lolita gick igenom hur vi genomför mötet tillsammans och vilka olika
funktioner man kan använda sig av för att räcka upp handen och begära ordet.
Mötet beslutade att använda omvänd acklamation, dvs man gör sin röst hörd
om man är emot förslaget.

1. Val av mötesordförande och sekreterare
Lolita Nilsson valdes till mötesordförande.
Martin Collin valdes till mötessekreterare.

2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets
protokoll
Jenny Kärner och Hanna Karlsson valdes att jämte ordförande justera
mötesprotokollet.

3. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

4. Fastställande av röstlängd
Helena Kärner Karlberg har räknat in 38 föreningsmedlemmar som
mötesdeltagare varmed röstlängden fastställdes.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen till mötet godkändes.

6. Styrelsens berättelse och ekonomiska berättelse över det senaste
året
Lolita berättade om alla ideella insatser som har gjorts under året och
uttryckte sin stora tacksamhet för detta. Bland annat nämndes det stora
arbetet med dansgolvet i Skälläng, arbetet kring hembygdsgården,
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arrangemanget med loppis och julmarknad för att nämna några.
Föreningen har eftersträvat att skapa en mångfald av aktiviteter, till
exempel JukeBox som spelade i bygdegården, tisdagspromenader i ur och
skur, kulturdag i bygdegården med flera.
Lolita berättade att den digitala julmarknaden även gav henne möjlighet att
träffa föreningens medlemmar personligen vilket var givande.
Föreningen arbetar även med landsbygdsutveckling, till exempel
förbättring av vägar, fiber och samarbete med lokala entreprenörer.
Conny Passmark har hållit i studiecirklar och dokumenterat torp mm vilket
vi är tacksamma för.
Styrelsen har arbetat för att få ihop föreningarna (fd. Bygdegårdsföreningen,
Hembygdsföreningen och från och med 2021 också Sportklubbens
verksamhet) vilket framför allt har märkts genom ”ordning och reda”
frågor. Exempelvis ekonomihandbok, förvaltningshandbok, datasystem
mm.
Föreningen är synlig på digitala forum och en vägmärkesskylt är beställd så
att besökare hittar rätt.
Trots Corona blev det ekonomiska utfallet för år 2020 bättre än vad någon
vågat hoppas.
Lolita tackar alla i föreningen för årets arbete.
Stefan föredrog den ekonomiska berättelsen och berättade hur de tidigare
föreningarnas ekonomier hålls isär. På detta vis kan man följa
bygdegårdssektionens och hembygdssektionens ekonomier. Stefan tackar
revisorerna för deras konstruktiva arbete med ekonomin.
Stefan berättar om det stora intäktsbortfallet som uppstod när
Skällängsfesten ställdes in, men även hur detta har kompenserats med
andra aktiviteter och bidrag.
Stefan berättar om föreningens arbete med sponsorer vilket kommer att öka
framöver.
Stefan berättade att årets resultat är ca + 30 000 kr och att föreningen har
god likviditet.
Balans och resultaträkningen föredrogs.

7. Revisorernas berättelse
Ronny Nordin berättade hur revisorerna har arbetat och föredrog
revisorernas berättelse. Revisorerna har inget att anmärka på styrelsens
arbete och tillstyrker att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna året och fastställer årets resultat.
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8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets
resultat
Mötet godkänner den ekonomiska rapporten, fastställer balans och
resultaträkning samt dispositionen av årets resultat.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

10. Beslut om eventuell ersättning till styrelse m.fl.
Mötet beslutade att inga ersättningar utgår till styrelsen.

11. Val av ordförande i föreningen
Lolita Nilsson valdes till ordförande i föreningen för år 2021.

12. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare, samt arbetsgrupper
Mötet valde enligt nedan:
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13. Val av revisorer och ersättare

14. Fråga om tecknande av föreningens firma
Mötet beslöt att ordföranden Lolita Nilsson, vice ordföranden Stefan Jakas
och kassören Roger Ståhl tecknar föreningens firma var för sig.

15. Val av ombud och ersättare till
a. Östergötlands Bygdegårdsdistriktsstämma

b. Vikbolandets Arkiv- och Historieförening

16. Val av valberedning

5 (7)

Rönö Bygdeförening
Årsmöte, den 9 mars 2021

17. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års
medlemsavgift
Avgiften för år 2022 fastställdes till 100 kr/enskild medlem och 200 kr/familj.

18. Presentation av kommande verksamhetsårs planering
Lolita och Stefan föredrog verksamhets- och aktivitetsplanen. Planen är väl
genomarbetad och når ut till medlemmarna med ett brett utbud av
aktiviteter oavsett Corona eller inte. Tonvikten ligger på uteaktiviteter och
först fram emot hösten är det planerat för inomhusaktiviteter.
Roger presenterade budgeten för kommande verksamhetsår. Budgeten är
balanserad och siktar mot ett nollresultat.

19. Framställningar och förslag från styrelsen och skriftliga förslag
från medlemmar
a. Stadgeändringsförslag
Mötet beslöt att ändra stadgarna enligt nedan:
§ 3 Föreningen har till uppgift att förvalta Rönö Bygdegård och Rönö
Hembygdsgård Segerbo, samt bedriva aktiviteter som stärker
gemenskapen i bygden. Föreningen skall också arbeta för att främja
lokal utveckling och stärka Rönöbygdens attraktionskraft.
b. Information om antagna policydokument
Tillgänglighetspolicy, Likabehandlingspolicy och Ungdomspolicy
har antagits under året. Dessa policys kommer initialt från
Bygdegårdarnas riksförbund, men styrelsen har omarbetat
dem något för att passa vår förening.
c. Årets Rönöbor
Lolita presenterade Elsy och Gösta Andersson som utses
till årets Rönöbor med motiveringen:
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Få personer kan sägas vara mer berättigade till utmärkelsen Årets Rönöbor än Elsy
och Gösta Andersson. De har arbetat aktivt i ett flertal decennier - och gör det
fortfarande - för bygdens fromma. De har ställt upp i ur och skur för Bygdegården, för
midsommardagsfesterna vid Skälläng, för Hembygdsföreningen, för
friluftsgudstjänster i trädgården (med dessutom delikat hembakat kaffebröd), i
Syföreningen mm mm. Listan kan göras mycket lång. Oftast har de med en
osentimental självklarhet sett till att det som behövde göras alltid blivit gjort.
Det är en ära och med stor ödmjukhet som Rönö Bygdeförening nu tilldelar er
utmärkelsen.
Stort tack för allt ni gjort för bygden!

20. Vid årsmötet väckta frågor
Inga övriga frågor har inkommit.

21. Mötets avslutande
Lolita tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Lolita Nilsson, ordförande

Martin Collin, sekreterare

Jenny Kärner, justeringsperson

Hanna Karlsson, justeringsperson
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