Benestagården
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Benestagården,
fredagen den 12 maj 2017 klockan 19.00
Närvarande: ca 35 personer
§1 Ordförande Monica Ericsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§2 Till ordförande valdes Magnus Lydigh och till sekreterare valdes Bo-Lennart
Andersson
§3 Kallelsen till årsmötet godkändes av mötet
§4 Till justeringsmän valdes Mats Svensson och Olle Brentell att jämte ordförande och
sekreterare justera protokollet
§5 Förslag till dagordning godkändes
§6 Styrelsens årsberättelse lästes upp av Jonas Johansson och godkändes, samt lades
till handlingarna
§7 Revisorernas berättelse lästes upp av Jonas Johansson och lades till handlingarna
§8 Styrelsen och kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet
§9 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Jonas Johansson, Monica Ericsson, Niclas
Georgsson och Jan-Olof Fechter.
Till styrelsesuppleant omvaldes Johan Arvidsson
§10 Till ordförande för 2017 valdes Monica Ericsson
§11 Till revisor omvaldes Mats-Åke Karlsson och till suppleant omvaldes Göran Lindahl
§12 Till festkommitté för 2017 omvaldes Catharina Fechter, Monica Ericsson, Sara
Arvidsson och Therese Johannesson och nyvaldes Marcus Perliz. Festkommittéen utser
själva sammankallande.
§13 Till valberedning omvaldes Leif Olsson, Leif Svensson och Marita Georgsson.
Valberedningen utser själva sammanklalland.
§14 Övriga frågor
a) Uthyrning och skötsel
Uthyrning och skötsel har flutit på utan problem
b) Info om städdag
Gemensam städdag med Hembygdsförningen hölls 22 april 10.00 – 12.00.
Tiotalet personer närvarade
c) Veckoprogram Gräsklippning
Gräsklippning enligt tidigare upplägg
d) Städning inomhus och putsning fönster erbjuds ungdomar i byn alt.
Städfirma
Intresserade hör av sig till Monica. Finns inga intresserade anlitas städfirma
e) Infoblad för 2017, uppsatt anslagstavlor samt hemsida www.benestad.info

Programblad tillika kallelse till årsmöte. Utskick via e-post samt till de som saknar
e-post i brevlåda, även uppsatt på anslagstavlor.
f) Fiber till Benestad, information om läget
Jonas informerade att samtidigt som elledningar ska grävas ned i byn läggs även
rör för fiber ned. Grävning kommer att påbörjas efter sommaren
g) Önskemål förbättringar, Inköp
Gardiner till fönster över dörr mot väster
h) Ekonomiläge, budget
Jonas informerade om 2016 års resultat med ett positivt resultat på cirka 10 000
kronor
i) Info ändrad driftsbidragssituation – Benestagårdens framtid? Syfte?
Styrelsen informerade om förändringar hos Alvesta kommun som bland annat
påverkar driftsbidrag och motpart för Benestagården hos Alvesta kommun.
Ansvaret för bidrag till samlingslokaler i Alvesta kommun flyttas till kultur- och
fritidsförvaltningen. I samband med detta sägs nuvarande hyresavtal som
kommunen har med Allbohus (som äger Benestagården) upp och Allbohus och
kultur- och fritidsförvaltningen får förhandla om ett nytt avtal. Beroende på
utgången av detta vet vi i nuläget lite om framtiden för Benestagården. Styrelsen
för diskussioner med kultur- och fritidsförvaltningen och kommer även träffa
representanter för kommunfullmäktige för att få till stånd en liknande lösning som
idag.
j) Övrigt
Intresset för boulebanan har svalnat och Sara Arvidsson får ansvar för dess
fortsatta hantering
§15 Magnus Lydigh tackade mötets deltagare och avslutade mötet.
Efter årsmötet serverades sedvanlig smörgåstårta. Till barnen serverades korv med
bröd. Därefter visade och berättade Jonas Johansson om sin humleodling och Benestad
bryggeri. I samband med detta serverades kaffe och kaka.
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