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Årsmötesprotokoll Föreningen Bruksgården 2 maj 2020 

1 Årsmötets öppnande. 

Sammankallande Tomas Axelson Fisk, hälsade alla välkomna till detta speciella årsmöte i 

coronatider våren 2020. På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer anordnades 

möjligheten att delta i årsmötet via nätet och en Zoom-uppkoppling. I övrigt möblerades Glashuset 

upp glest med fysiskt avstånd mellan sittplatserna.  

Följande deltog på plats; Tomas Axelson Fisk, Gunnar Axelson Fisk, Iver Helgaker, Janne Helgaker, 

Hanne Reiler, Björn Fura, Marie Lundh, Roger Blunck, Michael Möller, Marie Gustafsson.  

Följande deltog via nätet: Stefen Steltman, Lars Hedenskog, Bengt och Anki Djuvfeldt, Niklas 

Hjelmqvist, Hans Gustafson, Kicki Deckel, Per Gustafsson, Berit Axelson Fisk och Gunnel Bäckstrand.  

Efter välkomnandet med särskilda nätarrangemang överlämnades ordet till Michael Möller.  

 

2 Val av ordförande för årsmötet och ordförande vid frågan om ansvarsfrihet. 

Mötet valde Michael Möller till mötesordförande och Björn Fura till ordförande under punkten för 

styrelsens ansvarsfrihet. 

3 Val av sekreterare för mötet. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Tomas Axelson 

4 Val av två protokolljusterare. 

Till justeringspersoner valdes Marie Gustafsson och Hanne Reiler. 

5 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande. 

Årsmötet har utlysts till medlemmarna genom utskick per e-mail, brev, och på hemsidan samt via 

anslagstavla. Detta har gjorts 4 veckor innan mötet vilket gjort att stadgarna har följts tidsmässigt. 

6 Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelsen hade skickats ut några dagar innan årsmötet och sekreteraren Tomas 

Axelson Fisk, gick igenom årets berättelse, rubrik för rubrik med kommentarer om särskilda insatser 

under året. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. (Se bilaga). 

 

7 Kassörens förvaltningsberättelse. 

Kassören presenterade Årsbokslutet 2019-01-01 – 2019-12-31 på mötet. Föreningen har gjort ett 
plusresultat på ca 65 000 kr för verksamhetsåret jämfört med ett minusresultat föregående år.  
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Förklaringen har framför allt att göra med att verksamhetsårets kostnader är mycket mindre än 
föregående år då ett antal större engångsinvesteringar var tvungna att genomföras.  
 
Föreningens soliditet är god med 229 000 kr på kontot per 2019-12-31. Föreningen är skuldfri samt 
har även möjlighet att nyttja en kredit på 100 000 kr.  
 
Kassörens berättelse godkändes av årsmötet. (Se bilaga årsbokslut) 
 

8 Revisionsberättelse. 

Föreningens revisor Christina Svensson har genomfört en revision och skickade en redogörelser för 

sin kontroll av den ekonomiska bokföringen. Kassören har gjort arbetet klanderfritt. Revisorn 

föreslår ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsperiod. (Se bilaga revisionsberättelse) 

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Ordförande Michael Möller lämnade över till tillfälliga ordförande Björn Fura som ställde frågan om 

årsmötet kunde besluta i enlighet med revisorns rekommendation om full och tacksam 

ansvarsfrihet för föreningens styrelse för verksamhetsåret. Årsmötet ställde sig med acklamation 

bakom detta och ett beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 fattades. 

10 Valberedningens rapport inför val till styrelsen. 

Niklas Hjelmqvist, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete. Kicki 

Deckel har valt att ej förlänga sitt mandat i styrelsen. Alla andra har valt att kvarstå. Valberedningen 

kunde berätta att ett antal namn på lämpliga kandidater har inlämnats. Valberedningen har vid 

kontakter fått svar från två kandidater som kan tänka sig att ställa upp för inval i styrelsen. 

Valberedningen föreslår årsmötet att välja in båda dessa kandidater; Peter Granberg och Hans 

Gustafsson. Årsmötet beslutade så.   

11 Val av ordförande 

Michael Möller berättade hur styrelsens arbete har gestaltat sig under senare år. Ordföranderollen 

har ambulerat inom styrelsen och att detta fungerat mycket bra.  

12 Val av styrelseledamöter 

Styrelseledamöter kvarstående 1 år:  Gunnar Axelson Fisk 2020 

                                                    Tomas Axelson Fisk 2020 

                                                    Gunnel Bäckstrand 2020 

                                                    Marie Gustafsson 2020 

    Berit Axelson Fisk 2020 

 

Omval på två år    Michael Möller 2020-2021  

                                                    Roger Blunk 2020-2021 

                                                    Iver Helgaker 2020-2021 

Nyval på två år   Hans Gustafsson 2020-2021 

    Peter Granberg 2020-2021 
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Årsmötet vill rikta ett tack till Kicki Deckel för sitt jobb i styrelsen med goda och konstruktiva bidrag.  

 

13 Val av revisor och revisorssuppleant 

Årsmötet omvalde Christina Svensson till revisor. 

Anita Augustsson föreslogs och valdes revisorssuppleant. 

14 Val av övriga funktionärer 

Två mindre ändringar har ägt rum på funktionärsansvarslistan. Håkan Hansson har valts som 

ansvarig för utemiljön och Emilia Rydberg Möller har tagit på sig ansvaret för ett återigångssatt 

midsommarfirande. (Funktionärslistan ligger upplagd på föreningens hemsida).  

15 Val av valberedning 

Årsmötet omvalde valberedningen: Niklas Hjelmqvist och Anders Gustafsson. 

16 Fastställande av årsavgift 

Medlemsavgiften föreslås på vara densamma som tidigare. Individuell avgift 150 kr och 300 kr som 

familj för alla som är folkbokförda på samma adress. Årsmötet beslutade enligt förslaget att 

avgiften förblir oförändrad. 

17 Till årsmötet inlämnade ärenden 

Ärenden till årsmötet ska inlämnas till styrelsen minst 14 dagar före, dvs. senast 18 april 2020. Inga 

inlämnade ärenden har inkommit. 

18 Årsmötets avslutning 

Mötet avslutades av årsmötesordföranden som tackade för intresset och kunde också konstatera 

att en kombination av fysisk och digital närvaro fungerade.  

           

Vid protokollet 

 

Tomas Axelson Fisk 

 

Justeringspersoner 

 

Marie Gustafsson   Hanne Reiler 
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From: Marie Gustafsson <marie.gustafsson@byggpejling.se>  

Sent: den 4 maj 2020 20:53 

To: hanne.reiler@gmail.com; Tomas Axelson (HDa) <tax@du.se> 

Subject: Re: Årsmötesprotokoll 

Hej, 

Bifogat kommer mina kommentarer på protokollet, markerade med gult. 

Bifogar även revisionsberättelsen samt den senaste versionen av dokumentet Ansvariga 

funktionärer som antogs på styrelsemötet i januari 2020. 

Mvh 

Marie 

 

From: Hanne Reiler <hanne.reiler@gmail.com>  

Sent: den 6 maj 2020 08:48 

To: Marie Gustafsson <marie.gustafsson@byggpejling.se> 

Cc: Tomas Axelson (HDa) <tax@du.se> 

Subject: Re: Årsmötesprotokoll 

Hej! 

Jag har gått igenom de bifogade dokumenten och håller med om Maries ändringar. Jag har inga 

ytterligare kommentarer. 

/Hanne  

 


