
 

 
Tyresö Bygdegård    Årsmöte 
     2022-02-22 
 
 
§ 1   Mötets öppnande 

Hampus Degramo hälsar alla välkomna till ett efterlängtat fysiskt årsmöte i Bygdegården. 
 
§ 2   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Eric Magnusson väljs till ordförande, och Björn Ågren till sekreterare för mötet. 
 
§ 3   Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Ana Marija Källgren och Erkki Vesa väljs till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 
 
§ 4   Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
         Kallelse har gått ut till medlemmarna i laga tid varför mötets behöriga utlysning fastställs. 
 
§ 5   Fastställande av dagordning 
        Dagordningen fastställs. 
 
§ 6   Fastställande av röstlängd 
        Tillgänglig lista på röstlängd finns fysiskt att tillgå, och fastställs. 
 
§ 7   Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2021 

Styrelsens verksamhetsberättelse gås igenom av Hampus Degramo, och den ekonomiska 
berättelsen redovisas av Kristina Larsson.  
Bygdegårdsföreningen har under 2021 erhållit statligt stöd med anledning av intäktsbortfall under 
pandemiåret 2020. Nivån på stödet är ställt i relation till annars normal intjäning, kostnadsmassa 
och baseras på efterfrågade årsredovisningar. Styrelsen förklarar sig nöjd med utfallet, som utgjort 
ett välkommet, icke budgeterat positivt tillskott till 2021 års resultat. 
Då även 2021 har påverkats gravt i pandemins spår, erhåller husmor stor eloge för sitt sätt att 
hantera svårigheterna med på-/av och ombokningar med bibehållna goda relationer. 

 
§ 8   Revisionsberättelse för 2021 

Johnny Eriksson avlämnar sin revisionsberättelse och förordar ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 9   Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
         Resultat- och balansräkning fastställs, och läggs till handlingarna. 
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Med ledning av verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse 
beviljar årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
§11 Beslut rörande föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Årsmötet beslutar godkänna föreningens vinst/förlust enligt den fastställa balansräkningen för 
2021.  

 
§12 Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2022 

Budget och verksamhetsplan för 2022 föredras av Hampus Degramo och Kristina Larsson.  
Noteras att även för 2021 kommer retroaktivt statligt verksamhetsstöd att sökas, med anledning av 
pandemin, vilket av naturliga skäl inte kan budgeteras i 2022 års budget.  
Budget och verksamhetsplan för 2022 fastställs av årsmötet. 

 
§13a) Fråga om ersättning för styrelseledamöter och suppleanter  

Styrelsens förslag om oförändrad ersättning till 70 000 kr till styrelseledamöterna, plus sociala 
avgifter godkänns av årsmötet. 

 
§13b) Fråga om ersättning för revisorerna 

Styrelsens förslag om oförändrad ersättning med 2 000 kr till revisorerna godkänns av årsmötet. 



 
§14 Val av ordförande för en tid av ett år 
        Hampus Degramo väljs (omval) för en tid av 1 år. 
 
§15 Val av övriga ledamöter för en tid av två år 

Ordinarie ledamöter Kristina Larsson och Björn Ågren, omval på en tid av 2 år.  
Monica Englund och Erkki Vesa kvarstår, som ordinarie ledamöter på en återstående tid av 1 år. 
Suppleant Kerstin Trygg nyval 1 år 
Adjungerad Ana Marija Källgren nyval 1 år 
 

§16 Val av suppleanter för en tid av två år   
Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att adjungera personer till sig under verksamhetsåret om 
behov uppstår. 

 
§17 Val av revisorer jämte revisorssuppleant för en tid av ett år 

Johnny Eriksson (omval) och Jörgen Wisén (omval) väljs till ordinarie revisorer för en tid av 1 år. 
 
§18 Val av programrådsansvarig för en tid av ett år 
        Ana Marija Källgren (omval) väljs till programrådsansvarig för en tid av 1 år. 
 
§19 Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets årsstämma (2st) 

Årsmötet ger mandat till, och uppdrar åt styrelsen att utse två ombud till distriktets stämma under 
våren 2022.  

 
§20 Val av valberedning inför nästa årsmöte 

Årsmötet väljer Jörgen Svensson (omval), som sammankallande, samt Anita Jonsson (nyval). 
 
§21 Fastställande av medlemsavgifter för 2022 

Årsavgiften beslutas vara oförändrad 
(150kr vuxen >18 år, 20kr barn <18 år, 300kr för föreningar samt 1 000kr för företag). 

 
§22 Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner föreligger.  
 
§23 Rapporter 

Styrelsen rapporterar att ännu en hjärtstartare inköpts och nu är i drift.  
Den tidigare blev stulen (pågående försäkringsärende). 

 
§24 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden föreligger 
 
§25 Avtackning av avgående ledamöter 
        Anita Jonsson har meddelat sitt beslut att inte omväljas, avtackas med blommor när tillfälle ges. 
 
§26 Årsmötets avslutning 
        Den omvalde ordföranden Hampus Degramo tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Ordförande   Sekreterare 
Eric Magnusson  Björn Ågren 
 
 
 
Justeringsperson  Justeringsperson 
Ana Marija Källgren  Erkki Vesa       


