
Årsmötesprotokoll den 23 mars 2018 i Vrankunge Byggnadsförening  
organisationsnummer 829500-6236 
Närvarande: 14 personer 
 
1. Föreningens ordförande Kerstin Rydén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Kerstin valdes till mötesordförande och Zara Horn till sekreterare,  
3. Gunnel Holmgren och Ulf Dahl valdes till justeringsmän . 
4. Mötet var utlyst i laga ordning.  
5. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp och godkändes. 
6. Dagordningen fastställdes. 
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 
8. Gunnel Holmgren hade en genomgång av den ekonomiska redovisningen, föreningen har 

erhållit en hel del bidrag under året: föreningsbidrag ca 19 000 kr, 25 000 kr från Alvesta 
kommun till ritning över handikapptoalett, Sparbankstiftelsen bidrog med 7 000 kr till staket 
och grindar, samt 10 000 kr till nya bord. Årets behållning uppgår till 38 629 kr. Mötet 
godkände den ekonomiska redovisningen. 

9. Marie Lundin läste upp revisionsberättelsen.  
10. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet godkände.  
11. Till ordförande i föreningen omvaldes Kerstin Rydén. 
12. Gunnel Holmgren och Allan Hellberg omvaldes för ytterligare två år, och Rosa Karlsson och 

Börje Silkenäs som suppleanter i ett år. 
13. Marie Lundin och Karin Johansson omvaldes som revisorer på ett år, och Annelie Svensson 

till revisorssuppleant. 
14. Gunnar Larsson och Karin Karlsson omvaldes till valberedningen. 
15. Planerad verksamhet för 2018: Städdag prel. 28 april kl. 10-12. Keramik/betongmålning med 

Violeth Eriksson i april/maj. 25-27 maj café-helg i samband med invigning av Nationalparken. 
Nationaldagsfirande, Ev. loppishelg i augusti månad, torpvandring, brunch till hösten. 
Bildkväll i okt-nov. 

16. Budget för 2018: föreningsbidrag, hyror, café-helg och övriga aktiviteter beräknas inbringa ca 
72 722 kr. Föreningsbidraget från kommunen har, även i år, minskat, till 14 700 kr. 
Utgifterna: el, sophämtning, sotning div reparationer belöper till ca. 72 722 inkl. 3 202 kr 
sparat belopp. 

17. Tillbyggnad av handikapptoalett: Arnudden har lämnat förhandsoffert på 230 000 kr. Bidrag 
om 200 000 kr har ansökts från Boverket.   

18. Övriga frågor: planerade hyreshöjningar skolan 250 kr/dag och 400 kr/dygn höjs till 300 
kr/dag och 500 kr/dygn när fiberinstallationen är klar. Samma sak med lägenheten, när fiber 
och ev. ny dusch installeras höjs hyran från 1 850 kr/månad till 2 000 kr. Björn Holmgren 
informerade om fiberanslutningen: alla tillstånd är klara. Ev. startar grävningen om några 
veckor. Eget arbete samordnas. Möte planeras om vad som kommer att hända. Wexnet är 
inbjudna att informera om vad som detta innebär. T.ex. När befintliga avtal behöver sägas 
upp. Prel. datum för mötet är 18 eller 19 april. Mer information följer. Skyltar kommer upp 
med ”här gräver vi för fiber”.  

19. Mötet avslutades med smörgåstårta.  
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