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Årsmöte i Eda Lägergårdsförening lördagen den 12 maj 2018 (Rev A)
BILAGOR
1. Verksamhetsberättelsen 2017
2. Resultat-och balansräkning 2017
3. Verksamhetsplanen 2018-2019
4. Budget för 2018-2019

§ 1. Mötespresidium
Sara Antell valdes till mötesordförande, Peder Norling till mötessekreterare. Yvonne Bispfors och
Tore Sjöqvist 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
a) Styrelsen presenterade Verksamhetsberättelsen för år 2017 i form av en PowerPoint
presentation sammanställd av Sara Antell. Bilderna i denna presentation redogjorde bland
annat för följande aktiviteter utförda under 2017:
a. Föreningens 10-årsjubileum har firats genom bl.a. en uppskattad jubileumsmiddag i
lägergårdens matsal med stöd av en utvecklingscheck från Upplandsbygd.
b. Tegeltaket på sovlängan har bytts till ett svart plåttak. Arbetet har till fullo både
projekterats och finansierats av Knivsta kommun.
c. Vår tidigare svåradministrerade hemsida har genomgått ett rejält ansiktslyft.
d. Föreningens bokföring har lagts in på det datoriserade verktyget Visma. På detta sätt
kan föreningens ekonomi kontinuerligt följas upp vid varje styrelsemöte.
e. Under året har närapå samtliga elever i förskoleklass och årskurs fem i Knivsta besökt
Eda lägergård. För andra året i rad anordnade Naturskolan ett familjeläger i
samverkan med Rädda barnen och Tillsammans för Knivsta.
Se även bilaga 1, ’Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening för 2017’.

Resultat- och balansräkningen för kalenderåret 2017 föredrogs av Sara Antell, se bilaga 2, ”Eda
Lägergårdsförening: Resultat- och balansräkning 2017”. Styrelsen föreslog att låta 2017 års positiva
resultat övergå i 2018 års resultat-och balansräkning.
b) Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Hedda Ekerwald som föreslog att:
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a. Årsmötet fastställer resultat-och balansräkningen för 2017.
b. Årsmötet fastställer att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag ovan.
c. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Punkterna a. och b. tillstyrktes av årsmötet. Punkt c behandlades under § 5 nedan,
§ 5. Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
Sara presenterade ’Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 2018-2019’
(se bilaga 3) och ‘Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 2018-2019 (se bilaga 4).
Vår plan för det kommande året är att på olika sätt försöka öka och bredda engagemanget för
lägergården. Som vi även konstaterat under tidigare år är främst förvaltningen av fastigheten
mycket skör och genomförandet av vår underhållsplan löper risken att fallera på grund av att vi
är alltför beroende av några få hängivna medlemmar. En viktig åtgärd är därför att söka politiskt
stöd hos kommunfullmäktige för att skapa incitament för att på olika sätt öka intresset för och
skapa delaktighet i lägergårdens framtid.
Som Verksamhetsplanen också betonar skall bland annat:
A) Plåtyttertaket till huvudbyggnadens matsal och entréhus skall blästras och ommålas.
Entreprenör har kontrakterats och arbetet är tänkt att starta under maj månad.
B) Upprustning av båthuset skall genomföras i samband med det Byggnadsvårdsläger som
skall genomföras den 30 juli till den 5 augusti tillsammans med Lagga fornminnes- och
hembygdsförening samt Byggnadsvårdsföreningen. Lägret är redan fulltecknat med 14
deltagare. Medlemmar kommer dock ges möjlighet att följa med på utflykter och delta i
workshops som arrangeras under lägret (inbjudningar till detta kommer att skickas ut)
samt ha möjlighet att i övrigt närvara på lägret genom att assistera med administration
och logistik.
C) Ett antal ”traditionella” evenemang genomförs t.ex. Pub-afton med live band, vis- och
poesiafton, Äppelfest, Loppisar samt Friluftstriathlon.
D) 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!
Styrelsens förslag till Budget för 2017-2018 presenterades av Sara Antell. (Se bilaga 4).
Styrelsen förslog att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kr för 2018. I samband med
diskussionen om medlemsavgiften beslöt årsmötet att medlemmarnas barn skall upptas i
medlemslängden, främst för att lättare kunna söka ekonomiskt stöd från olika finansiärer. Barn
under 18 år betalar dock ej medlemsavgift.
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b) Det fanns inga övriga förslag insända från styrelsen.
c) Det fanns inga i förväg insända motioner från medlemmarna.

§ 7. Fastställande av föreningens verksamhetsplan 2018-2019
Mötet antog verksamhetsplanen för 2018-2019.
§ 8. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2018-2019
Mötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift på 100 kronor för verksamhetsåret 2018 samt
fastställde den föreslagna budgeten för 2018-2019.
§ 9. Val av styrelse
Valberedningen, presenterade genom Allan Rodhe sitt förslag på de poster i styrelsen vars mandat
går ut enligt nedan:
a) Ordförande (1 år): Mötet omvalde Sara Antell till ordförande.
b) Ordinarie ledamöter för två års mandat 2018-2020:
Ove Engström (ny)
Yvonne Bispfors (ny)
Runa Steen (omval)
Föreslagna ordinarie styrelseledamöter enligt ovan valdes av årsmötet.
Ledamöterna Erik Andersson, Lena Charpentier och Sten Pettersson samt styrelsesuppleanten Elin
Uvenman valdes 2017 för två års mandat 2017-2019.
§ 10. Val av två revisorer
Till ordinarie revisorer för Eda Lägergårdsförening 1 år valdes, enligt valberedningens förslag, IngaBritt Danielsson (omval), Hedda Ekerwald (omval) samt revisorssuppleant 1 år Robert Andersson
(omval).
§ 11. Årsmötet valde till valberedning 1 år Allan Rodhe, som sammankallande ordförande för
valberedningen, samt Jakob Raab och Eja Bergström som ledamöter 1 år.
§ 12. Övriga frågor
Som tack för sina insatser i styrelsen avtackades Peder Norling och Jakob Raab med blommor och
presentkort från föreningen genom Sara Antell.
Efter årsmötet serverades en härlig tomatsoppa med smörgås till alla mötesdeltagarna. Naturskolan
passade på att visa upp sin verksamhet genom att låta medlemmar samt en intresserad allmänhet
vandra ”väsenstigen” uppe i skogen bakom sovlängan, håva småkryp i sjön samt paddla kanot.
Föreningen bjöd på kaffe, saft och kaka nere vid stranden.
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Årsmötet hölls med 25 närvarande deltagare.

Jakobsberg den 22/5 -2018

[Peder Norling]
…………………………………
Peder Norling
Protokollet justeras:

Uppsala den 22/5 - 2018

Lagga den 22/5 - 2018

[Yvonne Bispfors]
………………………................……
Yvonne Bispfors

[Tore Sjöqvist]
………………………....................…
Tore Sjöqvist

