
BRO BELYSNINGSFÖRENING  PROTOKOLL 
  2016-08-27 
 

ÅRSMÖTE på Bro Loge 

 

1 Öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2 Val av ordförande  

Till dagens ordförande valdes Cecilia Cato.  

 

3 Val av sekreterare  

Till sekreterare valdes Ida Johansson. 

 

4 Val av justerare  

Till justerare valdes Anna-Britt Carlsson och Tore Karlsson.  

 

5 Verksamhetsåret 2015-2016 

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som bifogats årsmötets 

dagordning. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.   

Henrik Carlsson lämnade ekonomisk redogörelse. Idag fanns det 27862, 47 

kronor varav mer än hälften i kassa. Några hushåll har hitintills betalat in den 

frivilliga medlemsavgiften på 200 kronor men flera brukar göra det i samband 

med festen på kvällen. Den ekonomiska redovisningen lades till 

handlingarna.  

6 Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

 

7 Val av funktionärer 

Styrelse  Cecilia Cato, ordförande   omval 1 år 

Kurt Svensson    omval 2 år 

  Anders Carlsson   omval 2 år  

  Henrik Carlsson    1 år kvar  

  Ida Johansson    1 år kvar   

 

Suppleanter  Staffan Johansson  

  Rickard Evaldsson  

 

Revisorer  Lena Carlsson  

  Lennart Råhlin  

 

Valberedning Magnus Carlsson (sammank.) 

  Magnus Karlsson  
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Festkommitté Bengt-Erik och Anna-Karin (sammank.)  1 år kvar 

  Leif och Louise   1 år kvar 

  Birgitta och Örjan   2 år  

  Martin och Emma  2 år 

 

Arbetskommitté Anders Carlsson (sammank.) 

  Marcus Bengtsson  

  Tore Karlsson  

 

Dasskötare  Jennie Nilsson   

 

8 Övriga frågor 

Styrelsen lyfter fråga om att byta bank till Älmeboda Sparbank då Swedbank 

som vi har idag inte kan ta emot kontanter. Inga invändningar framkom 

varför vi beslutade att genomföra byte så snart som möjligt. Styrelsen 

berättade om olika möjligheter att ta emot betalningar och vilka kostnader 

som det är förenat med. Troligtvis kommer vi att kunna hantera betalningar 

via swish till nästa år.  

 

Styrelsen lyfte att den frivilliga medlemsavgiften på 200 kronor per familj är 

svår att administrera. Förslag att till kommande år ta 150 kronor per vuxen 

istället för 120 kronor för festen på kvällen och slopa medlemsavgiften. 

Bättre att försöka bjuda in så många som möjligt istället till festen och på så 

sätt få ett tillskott i kassa.  Inga invändningar varför vi beslutade att till 

kommande år slopa medlemsavgift och höja inträde till festen på kvällen.  

 

Lars har kollat upp att det är år 1917 som skolan i byn byggdes och att det på 

så sätt är 100-års jubileum nästa år. Det kommer att firas med öppet hus 

första helgen i september i samband med konstrundan. Alla är välkomna att 

komma.  

 

Cissi tog upp att vi kanske borde hjälpas åt med att göra iordning tennisbanan 

under säsongen. Bitte och Örjan menade att alla som vill spela är välkomna. 

Ju mer vi spelar på planen desto mindre jobb är det med att göra i ordning 

banan. Bestämdes att Bitte och Örjan skulle skicka sms om det behöver hjälp 

att ordna till banorna.  

 

Lena har med sig lappar angående nattpatrullen. Det är glest med folk som 

kör men hitintills har vi aldrig behövt ställa in. Önskemål om att fler kör.  
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Det kommer anordnas arbetskväll för att lägga på ett nytt tak på altanen. 

Anders återkommer om tid.  

 

Påminnelse och information om att vi har hjärtstartare i byn. Den finns på 

kontoret på sågen.  

 

Tore tog upp att vi kunde använda en del av vårt överskott i kassa till att köpa 

nya bord och stolar som är stapelbara. Han nämnde även att toaletten 

behöver fräschas till. Beslutades att Tore skulle köpa in saneringsvätska.  

 

Bengt-Erik undrade vilka planer Kurt har för kraftstationen. Eftersom Kurt 

inte fanns på plats bestämdes att frågan får lyftas vid annat tillfälle.  

 

Fest på logen börjar klockan 18.00. Det är 49 vuxna och 12 barn anmälda. 

Kostnaden är 120 kronor per vuxen.  

 

 

9 Avslutning  

Cecilia avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

Vid protokollet   

 

 

 

Ida Johansson    Cecilia Cato 

Sekreterare   Ordförande  

 

 

 

Tore Karlsson    Anna-Britt Carlsson    

Justerare    Justerare 


