
Anteckningar vid årsmöte med Vrankunge Byggnadsförening 160318 i Vrankunge skola. 

1. Kerstin öppnade årsmötet. 

2. Kerstin valdes till ordförande gör mötet, Rosa till protokollförare och Mikael Svensson och 

Anders Rydén till justeringsmän. 

3. Kallelsen till årsmötet har skett enligt stadgarna. 

4. Föregående årsmötes protokoll lästes upp och godkändes. 

5. Dagordningen fastställdes. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp och godkändes. 

7. Bokslut för 2015 presenterades av Föreningens kassör Gunnel Holmgren. 

8. Revisorernas berättelse delgavs oss av revisorssuppleant Anneli Svensson. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Val av styrelse. Kerstin valdes att fortsätta som ordförande.   

11. Gunnel omvaldes för två år. Börje Silkenäs vill ej fortsätta som ordinarie styrelseledamot, men 

har kvar uppgiften som webmaster och suppleant i styrelsen. Allan Hellberg valdes som ny 

styrelseledamot. Atte Savolainen avgår som suppleant i styrelsen. Rosa valdes som suppleant 

för ännu ett år. 

12. Revisorerna Karin Johansson och Marie Lundin omvaldes liksom Annelie Svensson som 

suppleant. 

13. Valberedning: Gunnar Larsson omvaldes och Karin Karlsson nyvaldes. 

14. Verksamhetsplan för innevarande år presenterades av Kerstin. Ansökan om bidrag till 

handikapptoalett ska lämnas in. Torpskyltar ska sättas upp och studiecirkelns arbete om gamla 

torp i roten presenteras för intresserade. Information kan också ske i samband med besök vid 

några av torpen. Kapprummet behöver målas om. En vindskiveplåt som blåst ner måste sättas 

upp. Nationaldagsfirande anordnas. Konst- och caféhelg anordnas i samband med 

Fjordrundan, sista helgen i augusti. Tillfrågad utställare är Gunnar Larsson Vrankunge. 

15. Budgetförslag för 2016 presenterades av Gunnel. 

16. Björn Holmgren har i samråd med styrelsen arbetat fram ett förslag till nya stadgar. Förslaget 

skickades ut tillsammans med inbjudan till årsmötet. Stadgarna diskuterades och vi fann dem 

noga genomtänkta och väl formulerade. Tack Björn! De nya stadgarna antogs av mötet efter 

förtydligande tillägg av ordet ordinarie i uttrycket ”av två på varandra följande ordinarie 

årsmöten” i § 15 och § 16. 

17. Projektgruppen för Bredband i Vrankunge har haft ett par möten. Ansökan om statliga bidrag 

gjordes i november men nu finns inga medel kvar att söka och det är ovisst när nästa 

tilldelning kommer. Vi ligger i högsta bidragsklassen med >85 % av fastigheterna med 

fastboende anmälda. Dessutom finns intresseanmälan från några fritidshus. Boende i Hagstad 

har också anmält intresse att ingå i vårt fibernät. De bör inbjudas till informationsmöten. 

18. Jan-Åke Olastuen gav oss en rapport från ett möte om grannsamverkan som Polisen inbjudit 

till. Frank Lundin och han var där. Vi uppmanades att registrera oss i Trygga gatan. 

Anmälningsblanketter finns hos www.tryggagatan.se. Det är kostnadsfritt och effektivt. Vi 

tillhör området Mellersta Kinnevald. Någon från Polisen kan komma till oss på 

informationsmöte om ett par månader. Inget beslut om att inbjuda till möte. 

19. Inga övriga frågor togs upp så Kerstin avslutade mötet och vi avnjöt härlig smörgåstårta. 

Vrankunge 160318 

Rosa Karlsson 
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