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Årsmöte i Eda Lägergårdsförening söndagen den 15 maj 2016  (Rev E) 

 

BILAGOR 

1. Verksamhetsberättelsen 2015 

2. Resultat-och balansräkning 2015 

3. Verksamhetsplanen 2016-2017 

4. Budget för 2017 

 

 

§ 1. Mötespresidium 

Sara Antell valdes till mötesordförande, Peder Norling till mötessekreterare. Tore Sjöqvist och Allan 

Rodhe 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. 

  

§ 4. Verksamhets- och revisionsberättelser  

Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för år 2015 i form av en powerpoint presentation 

sammanställd av Sara Antell. Bilderna i denna presentation redogjorde för bland annat målning av 

duschar och toaletter i sovlängan samt köket i huvudbyggnaden. Under 2015 renoverades också 

grillplatsen nere vid stranden. Föreningens hemsida har också uppdaterats med tydligare 

presentation av planerade och genomförda aktiviteter som t.ex. Naturskolans permanentade 

verksamhet, evenemangsdagarna inklusive kurs i fruktträdsbeskärning samt sist men inte minst 

Äppelfesten i september som lockade minst 200 besökare. Se bifogad bilaga 1, 

’Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening för 2015’.  

Under denna genomgång passade vi också på att hedra den bortgångne styrelseledamoten Kjell 

Eriksson med en tyst minut. 

Resultat- och balansräkningen för kalenderåret 2015 föredrogs av Sara, se bilaga 2, 'Eda 

Lägergårdsförening: Resultat- och balansräkning 2015’. Styrelsen föreslog att låta 2015 års negativa 

resultat övergå i 2016 års resultat-och balansräkning. 

Då föreningens revisor Inga-Britt Danielsson ej kunde närvara på årsmötet läste föreningens kassör 

Runa Steen upp Revisionsberättelsen, som föreslog: 

 

a) Att årsmötet fastställer resultat-och balansräkningen för 2015. 

b) Att årsmötet fastställer att årets förlust disponeras enligt styrelsens förslag ovan. 

c) Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.  

 

Punkterna a) och b) tillstyrktes av årsmötet. Punkten c) tillstyrktes under den separata paragraf 5 

nedan. 
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§ 5. Frågan om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

§ 6. Behandling av förslag från medlemmar och styrelse  

Sara presenterade ’Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 2016-2017’ (se 

bilaga 3) och ‘Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 2017 (se bilaga 4).  

Vår plan för det kommande året är att på olika sätt försöka öka och bredda engagemanget för 

lägergården. Trots att vi lyckats väl i vår förvaltning av fastigheten är vår verksamhet mycket skör och 

genomförandet av vår nyligen uppförda underhållsplan löper risken att fallera på grund av att vi är 

alltför beroende av några få hängivna medlemmar. Att på olika sätt öka intresset för och skapa 

delaktighet i lägergårdens framtid genom nya projekt, samarbeten och aktiviteter är därför en högt 

prioriterad fråga. Målet med dessa insatser skall vara att vi återigen når upp till minst 150 

medlemmar under 2016-2017. 

Som Verksamhetsplanen också betonar skall bland annat:  

 

A) Upprustning av båthuset och omläggning av sovlängans tak genomföras. Detta arbete kräver 

hjälp från kommunen vad gäller finansiering. 

B) Ett antal evenemang genomföras t.ex. Pubafton, Äppelfest, Visafton, Loppisar, Triathlon 

samt Kräftskiva. 

C) Information och marknadsföring av Lägergården och Naturskolan intensifieras. 

 

Rent allmänt är vi måna om att medlemmarna också skall få känna egen glädje av att delta i 

ovanstående aktiviteter!  

 

Det fanns inga i förväg insända motioner från medlemmarna. Tore Sjöqvist betonade dock spontant 

på mötet att föreningen snarast bör diskutera en ca 25 % höjning av hyresavgiften som legat 

oförändrad i de snart 10 år som föreningen funnits. I dialogen med kommunen har vi nyligen fått krav 

på oss att höja hyran för att kunna ta ett större ekonomiskt ansvar för förvaltningen av lägergården. 

Hedda Ekerwald underströk i detta sammanhang vikten av att vi fortsätter med den differentierade 

hyresavgiften. Föreningar som hyr lägergården för ren barnkolloverksamhet skall därför betala lägre 

hyra än privata hyresgäster, hävdade Hedda som ansåg att en separat arbetsgrupp bör bildas för att 

utreda hur vi tydliggör vår hyresfilosofi.  

 

§ 7.  Fastställande av föreningens verksamhetsplan 2016-2017 

Mötet antog verksamhetsplanen. 

 

§ 8. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2017 

Mötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift på 100 kronor för verksamhetsåret 2017 samt 

fastställde den föreslagna budgeten för 2017.  

 

 § 9. Val av styrelse 

Valberedningen, presenterade genom Sten Pettersson sitt förslag på de poster i styrelsen vars 

mandat går ut enligt nedan:  
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a) Ordförande (1 år): Mötet omvalde Sara Antell till ordförande. 

 

b) Ordinarie medlemmar  

Runa Steen (2 år) 

Peder Norling (2 år) 

Jakob Raab (2 år) 

Birgitta Konstenius, ytterligare 1 år. 

Till fyllnadsval för den bortgångne styrelseledamoten Kjell Eriksson valdes Sten Petterson för 1 år. 

Ytterligare styrelseledamot är Lena Charpentier som förra året valdes för två år och vars 

mandatperiod alltså inte har gått ut. 

 

 

§ 10. Årsmötet valde, alla med omval, till revisorer Christer Sjörin och Inga-Britt Danielsson.  

 

§ 11. Årsmötet valde till valberedning Hedda Ekerwald, som sammankallande ordförande för 

valberedningen, samt Eja Bergström. Ytterligare en person i valberedningen behövde väljas. Då 

årsmötet ej lyckades värva någon medlem till denna uppgift föreslog Hedda att Mårten Eriksson 

skulle kontaktas av styrelsen. Förslaget bifölls. 

 

§ 12. Övriga frågor 

 

Sara Antell påpekade att föreningens 10-årsjubileum inträffar nästa år. Förslag till lämpliga 

jubileumsaktiviteter tas därför gärna emot av styrelsen. 

 

Årsmötet hölls med ca 20 närvarande deltagare.  

 

 

Efter årsmötet vidtog följande aktiviteter: 

 

a) Peder Norling presenterade Eda’s och Eda Lägergårds historik under den sopplunch som 

serverades efter årsmötet. Se även separat mail utsänt av Peder till åhörarna.  

b) Sara begärde hjälp med att montera ett antal nya vita trädgårdsmöbler som skall ersätta de 

uttjänta gröna trädgårdsmöblerna. 

c) Konstnärinnan Zahra Medzeta berättade om sin konstutställning i matsalen för intresserade 

medlemmar.   

 

 

 

Eda/Jakobsberg den 12/6 -2016 

 

 

 

[Peder Norling] 

………………………………… 

Peder Norling 
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Protokollet justeras: 

 

 

Eda den 20/6 - 2016                               Eda den 20/6 - 2016 

 

 

 

[Tore Sjöqvist]     [Allan Rodhe] 

………………………................……   ………………………....................…  

Tore Sjöqvist     Allan Rodhe 


