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 Årsmöte i Eda Lägergårdsförening lördagen den 8 aug 2020 (Rev A) 
 
 BILAGOR  
1. Verksamhetsberättelsen 2019 
2. Resultat-och balansräkning 2019 
3. Verksamhetsplanen 2020-2021  
4. Budget för 2020-2021 
 
§ 1. Mötespresidium  
Sara Antell valdes till mötesordförande, Yvonne Bispfors till mötessekreterare. Mårten Eriksson och 
Karin Granberg valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.  
 
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande  
Årsmötet fastställde att kallelsen till årsmötet gjorts på ett korrekt sätt enligt stadgarna. Årsmötet 
var planerat till maj men flyttades fram till augusti på grund av rådande pandemi. Detta har 
meddelats medlemmarna i maj med utskick och sedan ett nytt utskick inför dagens möte. 
 
§ 3. Dagordningen  
Den föreslagna dagordningen fastställdes 
 
§ 4. Verksamhets- och revisionsberättelser  
a) Styrelsen presenterade Verksamhetsberättelsen för år 2019 av Sara Antell. Under rådande 
omständigheter med Coronapandemi så är årsmötet utomhus med avstånd varför ingen 
presentation på dator kan ske En papperskopia finns och bland annat följande aktiviteter är utförda 
under 2019:  
 

• Ett stort renoveringsarbete av sovlängan har utförts av medlemmarna De mest slitna 
rummen har målats av en målerifirma. 

• Ett stort arbete med elen är utfört och lyktstolpar med belysning till sovlängan är på plats. 
• Nya utemöbler är införskaffade 
• En vedeldad bastu är byggd av medlemmar  
• Elever från Knivsta kommun har som tidigare deltagit i naturskola 
• En välbesökt äppelfest anordnades i september. 

 
Se även bilaga 1, ’Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening för 2019’ 
 
b) Ekonomigenomgång. 
Resultat- och balansräkningen för kalenderåret 2019 föredrogs av Sara Antell, se bilaga 2, ”Eda 
Lägergårdsförening: Resultat- och balansräkning Då stora renoveringar har utförts så är 2019 års 
resultat negativt men det täcks av tidigare års överskott. 
 
c) Revisionsberättelsen lästes upp och föreningens revisorer Torbjörn Forslund och Peder Norling. 
Revisorerna anmärkte på att budgeten inte var införd i redovisningen och inte följde kontoplanen, 
samt att kostnadskonteringar skall bokföras på rätt kostnadsslag. Anmärkningarna är av teknisk art 
och rör inga oegentligheter eller misstanke därom. Revisorerna föreslog därför att:  
 
a. Årsmötet fastställer resultat-och balansräkningen för 2019.  
b. Årsmötet fastställer att årets förlust enligt styrelsens förslag påverkar eget kapital. 
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c. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.  
 
 
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 2019.  
 
§ 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 2020-2021’ (se 
bilaga 3) och ‘Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 2020-2020 (se bilaga 4).  
Då 2020 redan påverkats av Coronapandemin så finns osäkerheter och aktiviteter såsom visafton har 
fått ställas in. Uthyrningen har inte påverkats så mycket som befarats. En förändring i den föreslagna 
verksamhetsplanen är att även äppelfesten tyvärr ställs in då vi inte kan genomföra den på ett säkert 
sätt  
 
Styrelsens förslag till Budget för 2020-2021 presenterades av Sara Antell. (Se bilaga 4).  
Styrelsen förslog att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kr för 2020. 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. 
 
b) Det fanns inga övriga förslag insända från styrelsen.  
c) Det fanns inga i förväg insända motioner från medlemmarna.  
 
§ 7. Fastställande av föreningens verksamhetsplan 2020-2021 
Mötet antog verksamhetsplanen för 2020-2021. 
  
§ 8. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2020-2021 
Mötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift på 100 kronor för verksamhetsåret 2020 samt 
fastställde den föreslagna budgeten för 2020-2021.  
 
§ 9. Val av styrelse  
Valberedningen, presenterade genom Eija Bergström 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 2020-2022:  
Yvonne Bispfors (omval) 
Runa Steen  (omval) 
Ove Engström (omval) 
Thèrèse Hast (nyval)) 
Erik Andersson avgår och Jan Karlsson väljs för ett år som fyllnadsval. 
Mats Engström och Lena Charpentierär valda för två år 2019 . Detta innebär att styrelsen utökas med 
en ledamot. 
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Föreslagna ordinarie styrelseledamöter enligt ovan valdes av årsmötet.  
 
§ 10. Val av två revisorer  
Till ordinarie revisorer för Eda Lägergårdsförening 1 år valdes, enligt valberedningens förslag, Peder 
Norling (omval), Franz Rau(nyval) samt revisorssuppleant 1 år Robert Andersson (omval).och Thomas 
Andersson (nyval)  
 
§ 11. Årsmötet valde till valberedning 1 år Allan Rodhe, som sammankallande ordförande för 
valberedningen, samt Jakob Raab och Eija Bergström som ledamöter 1 år. 
  
§ 12. Övriga frågor  
Inga övriga frågor har väckts  
Ingen förtäring eller övrig aktivitet hölls efter mötet men ordförande tackade för ett väl genomfört 
möte trots dessa speciella omständigheter och mötet hölls  i ett strålande  väder. 
 
Årsmötet hölls med 17 närvarande deltagare 
 
Uppsala den 8/8 2020 
[Yvonne Bispfors]  
 
…………………………………………… 
Yvonne Bispfors 
 
 
Protokollet justeras: 
Eda       /        2020 
[Mårten Eriksson]                                               [Karin Granberg]  
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Mårten Eriksson                                                  Karin Granberg 
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