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Benestagården
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Benestagården,
fredagen den 12 april 2019 klockan 19.00
Närvarande: ca 35 personer
§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Monica Eriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Magnus Lydigh och till sekreterare valdes Niclas Georgsson.
§3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Kallelsen till årsmötet godkändes av mötet.
§4. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll
Till justeringsmän valdes Johan Wibler och Markus Perlitz att jämte ordförande och
sekreterare justera protokollet samt rösträknare.
§5. Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godkändes av mötet.
§6.
a) Styrelsens årsberättelse
Styrelsens årsberättelse lästes upp av Niclas Georgsson och godkändes, samt lades
till handlingarna.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
Tages upp under paragraf 7.
§7. Revisorns berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Mats-Åke Karlsson och godkändes, samt lades
till handlingarna. Mats-Åke läste även upp väsentliga uppgifter i balansräkning,
2018 gick +3650kr samt tillgångar ca 26000kr (13000kr i kassa, 13000kr bankkonto).
§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltare
Full ansvarsfrihet beviljades styrelsen och kassaförvaltare.
§9. Behandling av styrelsen förslag och motioner från medlemmar
a) Köp av Benestagården
Informerade om av köp av Benestagården från Alvesta kommun för 25 000 kr
genomförs 2019-01-01. Inga förbehåll från Alvesta kommun.
b) Medlemsavgift
100 kr/person eller 200 kr/fastighet
c) Hyresavgift
1000 kr för hela och 500 kr för lilla rummet, rabatt med erlagd medlemsavgift.
d) Ny stadga
Informerade om att ny stadga tagits fram och den godkändes.
e) Uthyrningsansvarig
Till uthyrningsansvarig valdes Lina Johansson
f) Skötselansvarig
Till vaktmästare (skötselansvarig) valdes Karl-Eric Eriksson
§10. Val av
a) Ordförande 1 år
Till ordförande valdes Magnus Lydigh.
b) Styrelseledamot för 2 år
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c)
d)
e)
f)

Till styrelseledamot för 2 år omvaldes Monica Eriksson, Niclas Georgsson och JanOlof Fechter. Nyval Jonathan Glimmtjärn ersätter Jonas Johansson som avböjt.
Val av styrelseledamot för 1 år
Nyval Lina Johansson ersätter Christer Johansson
1 år kvar Magnus Lydigh, Bo-Lennart Andersson.
Styrelsesuppleant 1 år
Omval av Johan Arvidsson.
Revisor samt suppleant 1 år
Omval Mats-Åke Karlsson och suppleant Göran Lindahl.
Valberedning 1 år
Omval Leif Ohlsson (sammankallande), Leif Svensson och Marita Georgsson.

§11. Val av festkommitté för år 2019
Till festkommitté för kommande år omvaldes Monica Ericsson, Catharina Fechter,
Sara Arvidsson, Therese Johannesson och Markus Perlitz. (sammankallande flytande)
§12. Övriga frågor
a) Uthyrning och skötsel
Uthyrning och skötsel har flutit på lika tidigare.
b) Städdag utomhus gemensam med Hembygdsförening 29 april 10.00-12.00
Samtidigt skulle även ordnas öppet hus i Vävstugan i alla fall i slöjdsal, Jonas
tillfrågan om det är möjligt även i del han hyr.
c) Veckoprogram Gräsklippning
Gräsklippning enligt tidigare upplägg.
d) Städning inomhus och putsning fönster erbjuds ungdomar i byn alt.
Städfirma?
Lina Johansson anmälde intresse för Sofia och Therese Lindahl för Linus
ansvarig Lina Johansson.
e) Infoblad för 2018, brevlåda och e-post samt hemsida www.benestad.info
Programblad tillika kallelse till årsmöte. Utskick via e-post samt i brevlåda.
f) Ordet fritt
Jan-Olof informerade om sina planer och intresse att köpa vävstuga.
Även Markus Perlitz informerade om sina planer att hyra delar av vävstuga.
Styrelse tar till sig detta, årsmöte beslutade att fortsätta med uthyrning den första
tiden och se hur vi klarar detta. Bybor är välkomna in på förslag och föredrar om det
är någon från Benestad hyr lokal för någon typ av verksamhet.
§13. Årsmötet avsluts
Magnus Lydigh tackade mötets deltagare och avslutade mötet.
Innan årsmötet hölls en tyst minut för Christer Johansson, Sonja Svensson och Lissie
Odengran som ej finns med oss längre i byn.
Innan årsmötesförhandlingar serverades smörgåstårta.
Efter årsmöte serverades kaffe och kringla/pepparkaka.
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