Förslag till dagordning vid årsmöte med Benestagården
fredagen den 20 maj 2022 19:00
1) Årsmötets öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare för årsmöte.
3) Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
4) Årsmötets stadgeenliga utlysande
5) Fastställande av dagordning.
6)
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10) Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmar (motioner).
a) Erbjudande om att sälja ”vävstugan” inkl. avstyckning av tomt exkl. grusväg. Servitut för grusväg.
11) Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år

Nuvarande:

b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år Nuvarande:
(Totalt 7 styrelseledamöter)
Extra val 1 år

Magnus Lydigh
Monica Ericsson
Niclas Georgsson (sekreterare)
Jan-Olof Fechter
Jonathan Glimmtjärn

Sittande:

1 år kvar Bo-Lennart Andersson (kassör)
1 år kvar Magnus Lydigh (ordförande)
1 år kvar Lina Johansson

a) 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år

Nuvarande:

Johan Arvidsson

b) 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

Nuvarande:

Mats-Åke Karlsson (Revisor)
Göran Lindahl (Suppleant)

c) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år Nuvarande:
(av vilka en skall utses till sammankallande)
2) Föreningens festkommitté för en tid av 1 år

Nuvarande:

Leif Olsson (sammankallande)
Leif Svensson, Marita Georgsson
Monica Ericsson, Sara Hedlund
Therese Johannesson, Markus Perlitz,
Sara Glimmtjärn och Louise Blansch
(sammankallande flytande)

3) Övriga frågor
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Uthyrning och skötsel
Gårdsdag (Städdag) utomhus gemensam med Hembygdsförening, 10.00-12.00
Gräsklippning Veckoprogram
Städning inomhus och putsning fönster erbjuds ungdomar i byn alternativt städfirma?
Info! Infoblad för 2022, uppsatt anslagstavlor samt hemsida www.benestad.info.
Ordet fritt

4) Årsmötet avslutas

