Rev C

Årsmöte i Eda Lägergårdsförening söndagen den 17 maj 2015
BILAGOR
1. Verksamhetsberättelsen 2014
2. Resultat-och balansräkning 2014
3. Verksamhetsplanen 2015-2016
4. Budget för 2016

§ 1. Mötespresidium
Peder Norling valdes till mötesordförande, Runa Steen till mötessekreterare med stöd av Peder
Norling. Christina Tjäder samt Eva Byegård valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet fastställde att kallelsen till årsmötet gjorts på ett korrekt sätt enligt stadgarna.
§ 3. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes och det fanns inga övriga frågor.
§ 4. Verksamhets- och revisionsberättelser
Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för år 2014 (se bilaga 1) i form av en powerpoint
presentation sammanställd av Sara Antell. Bilderna i denna presentation redogjorde för bland annat
Naturskolans verksamhet, evenemangsdagarna samt sist men inte minst mottagandet av priset
”2014 års förening i Knivsta kommun”. Se även bifogad bilaga 1, ’Verksamhetsberättelse för Eda
Lägergårdsförening för 2014’.
Resultat- och balansräkningen för kalenderåret 2014 (s bilaga 2) föredrogs av Runa, se bifogad bilaga
2 'Eda Lägergårdsförening: Resultat- och balansräkning 2014’. Styrelsen föreslår att låta 2014 års
negativa resultat övergå i 2015 års resultat-och balansräkning.
Föreningens revisor Inga-Britt Danielsson läste upp Revisionsberättelsen som tillstyrkte:
a) Att årsmötet fastställer resultat-och balansräkningen för 2014
b) Att årsmötet fastställer att årets förlust disponeras enligt styrelsens förslag ovan
c) Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
Punkterna a) och b) tillstyrktes av årsmötet. Punkten c) tillstyrktes under den separata paragraf 5
nedan.
§ 5. Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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§ 6. Behandling av förslag från medlemmar och styrelse
Styrelsen presenterade ’Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 20152016’ och ‘Eda lägergårdsförening, Budgetförslag 2013 och 2014', se bifogade bilagor, samt förslag
till medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
Verksamhetsplanen för 2015-2016 kommer framförallt att fokusera på nya vägar för att få en
långsiktigt hållbar förvaltning av fastigheten. Ett första utkast till en digital förvaltningsöversikt har
redan tagits fram av Peder Norling http://pedernorling.wix.com/inventering .
På förslag från Sten Pettersson kommer förvaltningsöversikten även att inbegripa en underhållsplan
där identifierade underhållsaktiviteter skall var dokumenterade. Målet måste vara att alla
förvaltningsaktiviteter är förutsägbara både ur det resursmässiga- och ekonomiska perspektivet.
Informationen och marknadsföringen av Eda Lägergård skall utvecklas vidare i form av fler
utåtriktade insatser samt förnyelse av vår hemsida. Målet med denna insats skall vara att vi återigen
når upp till minst 150 medlemmar under 2015-2016.
Som Verksamhetsplanen också betonar skall bland annat:
A) Naturskolan vidareutvecklas
B) Uthyrningen av lägergården fortsätta
C) Ett antal evenemang genomföras t.ex. Pubafton, Äppelfest, Visafton, Loppisar, Triathlon
samt Kräftskiva
D) Båthuset och huvudbyggnadens nedervåning upprustas
E) Vårfest med Naturskolan genomföras
Rent allmänt är vi måna om att medlemmarna också skall få uppleva egen glädje av att delta i
ovanstående aktiviteter!
Det fanns inga motioner från medlemmarna.
§ 7. Fastställande av föreningens verksamhetsplan 2015-2016
Mötet antog verksamhetsplanen. (se bilaga 3)
§ 8. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2016
Mötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift på 100 kronor för verksamhetsåret 2016 (samt
fastställde den föreslagna budgeten för 2016 (se bilaga 4)
§ 9. Val av styrelse
Valberedningen, Anna Embretsen, Elin Liljeros samt Hedda Ekerwald presenterade genom Hedda
Ekerwald sitt förslag på de poster i styrelsen vars mandat går ut.
a) Ordförande (1 år): Mötet omvalde Sara Antell till ordförande.
b) Ordinarie medlemmar
- Kjell Eriksson (2 år)
- Lena Charpentier (2 år)
Ytterligare styrelseledamöter är Birgitta Konstenius, Peder Norling, Jakob Raab samt Runa Steen som
förra året valdes för två år och vars mandatperiod alltså inte gått ut.
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§ 10. Årsmötet valde, alla med omval, till revisorer Christer Sjörin och Inga-Britt Danielsson.
§ 11. Årsmötet valde till valberedning Sten Pettersson (nyval - sammankallande ordförande för
valberedningen) samt Hedda Ekerwald och Anna Embretsen.

§ 12. Övriga frågor
a) Ulf Tjäder passade på att ge föreningen beröm för det mycket uppskattade stödet i samband
med orienteringstävlingen som hölls i Edas omgivningar under helgen 150507 till 150510 i år.
b) Peder Norling föreslog att föreningens styrelse-och årsmötesprotokoll skall göras offentliga
för medlemmarna genom att lagra dessa dokument med lösenordsskydd på föreningens
officiella hemsida http://edalagergard.se/ . Mötet godkände Peders förslag. Peder kontaktar
vår hemsidesadministratör Anna Embretsen för att få hennes hjälp med implementeringen
av lösenordsskyddet.

Årsmötet med 20 deltagare hölls i Eda lägergård.

Efter årsmötet vidtog följande aktiviteter:
1) Peder Norling visade några smakprov på bilder från den nyframtagna förvaltningsöversikten
för Eda Lägergård http://pedernorling.wix.com/inventering lösenord: biotop
2) Tore Sjöqvist ledde en brain storming aktivitet med mötesdeltagarna som formerades i tre
grupper där ett frågeformulär delades ut. Frågeformuläret innehöll öppna frågor med
inriktning på förbättringsförslag för att säkra lägergårdens framtid. De ifyllda
frågeformulären har sedan scannats av Peder och vidarebefordrats till styrelsen via Tore för
uppföljning.
3) Öppet Hus med servering av korv, mackor och kaffe med bulle i samband med en del
naturpedagogiska aktiviteter. Trots det tråkiga vädret hade ca 5 barnfamiljer infunnit sig.
Dessa familjer fick prova på undersökning av Norrsjöns djurliv i form av håvning i plastbaljor
där märkliga insekter synliggjordes under luppen.
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Eda/Jakobsberg den 3/7 -2015

…………………………………
(Runa Steen/Peder Norling)

Protokollet justeras:

Eda den ………………………..

Eda den …………………………

………………………................……
(Christina Tjäder)

………………………....................…
(Eva Byegård)
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