Årsmötesprotokoll den 28 maj 2021 i Vrankunge Byggnadsförening org.nr 829500-6236
Närvarande: 9 personer
1. Föreningens ordförande Kerstin Rydén hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Kerstin valdes till mötesordförande och Ulf Dahl till sekreterare.
3. Gunnar Larsson och Börje Silkenäs valdes till justeringsmän .
4. Mötet var utlyst i laga ordning och godkändes av mötet..
5. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp. På förra årsmötet ställdes frågan om att enbart
redovisa protokollen på hemsidan. Styrelsen tar gärna emot synpunkter på detta.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. Kulturrundan som var en av årets
begivenheter lockade cirka 180 personer som gästade vår skola, givetvis Coronasäkert.
Vår hemsida har fått en uppdatering och drar en del besökare men här finns mer att göra.
8. Genomgång av bokslutet av Gunnel Holmgren. Tillgångarna den 31 december 2020 var
49782 kr. Inkomsterna bestod av föreningsbidrag från Alvesta Kommun,
Sparbanksstiftelsen, Boverket gav bidrag för uteblivna intäkter ; hyra för lägenheten, och
uthyrning av skollokalen. Bland utgifter var den största kostnaden för nya golvet i skolsalen
samt komplettering av elinstallationer.
9. Revisionsberättelsen lästes upp.
10. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet godkände.
11. Till ordförande i föreningen omvaldes Kerstin Rydén.
12. Simon Petersson och Zara Horn omvaldes för ytterligare två år, och Ulf Dahl som
suppleant i ett år. Klara Rydén nyvaldes som suppleant för ett år. Styrelsen tackar Jan-Åke
som avgår och vi hälsar Klara välkommen.
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 2021 blir lite avslaget beroende på Coronarestiktioner.
Konst-och-café-helg, ev. i samband med Fjordrundan, oklart om Fjordrundan blir av. Loppis
och medverkan vid Kulturrundan.
16. Budget för 2021: Inkomst 43687 kr Utgifter: Årets renovering är tänkt att bli gamla
toaletterna där panelbrädor och dörrar är i stort behov av omsorg. I samband med ny
hyresgäst kommer även källaren att få en uppgradering.
17. Övriga frågor: Börje har fortsatt att inventera ytterligare torp i området. Föreningen
kommer att få en komplett utskrift av alla torp. Samtidigt så kommer Börje att undersöka
möjligheten att trycka en komplett förteckning i bokform.
18. Mötet avslutades med korv och bröd samt givetvis kaffe.
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