
Årsmötesprotokoll den 6 mars 2020 i Vrankunge Byggnadsförening  
organisationsnummer 829500-6236 
Närvarande: 16 personer 
 
1. Föreningens ordförande Kerstin Rydén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Kerstin valdes till mötesordförande och Zara Horn till sekreterare. 
3. Lutz Lundin och Stefan Friman valdes till justeringsmän . 
4. Mötet var utlyst i laga ordning.  
5. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp. Räcker det i fortsättningen att protokollet finns på 

hemsidan så att alla kan läsa där? 
6. Dagordningen fastställdes. 
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. 
8. Genomgång av bokslutet av Gunnel Holmgren. Tillgångarna den 31 december 2019 var 33143 kr. 

Inkomsterna bestod av föreningsinvesteringsbidrag från Alvesta Kommun, Sparbanksstiftelsen, 
Boverket gav bidrag till handikapptoaletten; hyra för lägenheten, och uthyrning av skollokalen; fester 
och diverse övrigt. Bland utgifter var den största kostnaden för handikapptoaletten och renovering av 
köket.  

9. Karin Johansson 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 Ulf Dahl och Jan-Åke Olastuen 

som suppleanter i ett år. Simon Petersson och Zara Horn kvarstår 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 2020: Keramikmålning med Violeth 28 mars, 10 st anmälda. Vårstädning.  

Kurs i hjärt-lungräddning diskuterades, kolla upp kostnad och ev. intresse från byborna. Nationaldags-
firande.  
Konst-och-café-helg, ev. i samband med Fjordrundan, oklart om Fjordrundan blir av.  
Berättarkväll i ”Kurran” 30 juni. 
Höststädning. 
”Kura skymning” 28 oktober med Vibeke Hylten Cavallius. 
Bildkväll nån gång i november med Arne Johansson.  
Förbättringsmålningar.  
Nytt linoleumgolv i skolsalen. Kerstin, Allan och Gunnel ska begära in offerter från olika golvläggare. 

16. Budget för 2020: Inkomst 80881 kr bla bidrag från Sparbanken till nytt golv. Utgifter: Golvet beräknas 
till ca 40000 kr.  

17. Övriga frågor: Nils-Erik Karlssons bilder läggs ut på hemsidan, gamla bilder på husen i byn; det saknas 
några – så frågan väcktes om det är ok att komplettera med andra bilder, som inte är Nils-Eriks. Vi 
funderar på saken.  
Hemsidan behöver mer ”klick”, lågt intresse, mer reklam och mer engagemang efterfrågas.  
Hur engagerar vi de yngre i byn? Enkät med frågor vad man vill ska ske i skolan. Inget beslut togs.  
Facebook-grupp i byn.  
Gunilla Friman tog på sig att kolla vad andra byar gör, för att engagera. 

18. Mötet avslutades med smörgåstårta.  
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