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Benestagården
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Benestagården,
fredagen den 8 april 2016 klockan 19.00
Närvarande: ca 28 personer varav ca 1 barn
§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Monica Ericsson 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 Karl-Eric Ericsson och Göran Lindahl att jämte ordförande
och sekreterare justera protokollet.
§5. Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godkändes av mötet.
§6. Styrelsens årsberättelse
Styrelsens årsberättelse lästes upp av Niclas Georgsson och godkändes, samt lades
till handlingarna.
§7. Revisorns berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Mats-Åke Karlsson och godkändes, samt lades
till handlingarna.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltare
Full ansvarsfrihet beviljades styrelsen och kassaförvaltare.
§9. Val av styrelseledamot för två år
Till styrelseledamot för 2 år omvaldes Magnus Lydigh, Bo-Lennart Andersson, Christer
Johansson och Jan-Olof Fechter.
Omval av styrelsesuppleanter Johan Arvidsson och Jan-Olof Fechter.
§10. Val av ordförande för år 2016
Till ordförande valdes Monica Ericsson.
§11. Val av revisor och suppleant
Till revisor omvaldes Mats-Åke Karlsson och till suppleant omvaldes Göran Lindahl.
§12. Val av festkommitté för år 2016
Till festkommitté för kommande år omvaldes Catharina Fechter (sammankallande),
Monica Ericsson, Sara Arvidsson och Therese Johannesson.
§13. Val av valberedning för år 2014
Till valberedning omvaldes Leif Olsson (sammankallande).
Leif Svensson och Marita Georgsson.
§14. Övriga frågor
a) Ekonomiläge och budget
Jonas informerade om budgeten där året gick något plus ca 5000kr. Ansökta pengar
har beviljats av kommunen. Benestagården uthyrd 10 ggr samt vävstugan uthyrd.
Informerade även om nytt singel på gången samt stubbe som tagits bort.
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b) Uthyrning och skötsel
Uthyrning och skötsel har flutit på utan problem, Christer informerade även om att
han ej ville vara uthyrningsansvarig mer än denna period.
c) Info! Städdag utomhus gemensam med Hembygdsförening 17 april 10.00-12.00
Påminde om gemensam städning utomhus runt Benestagården samt i Slätthagen
tillsammans med Hembygdsföreningen samt lätt underhåll av småstugorna. Vi bjuder
på våfflor. Ta med räfsa, sekatör, motorsåg...
d) Veckoprogram Gräsklippning
Gräsklippning enligt tidigare upplägg, utökat med 1 vecka tidigare samt 1 vecka
senare.
e) Städning inomhus och putsning fönster erbjuds ungdomar i byn alt.
Städfirma?
Lina Johansson anmälde intresse för Gustav.
f) Infoblad) för 2016, uppsatt anslagstavlor samt hemsida www.benestad.info
Programblad tillika kallelse till årsmöte. Utskick via e-post samt till de som saknar epost i brevlåda, även uppsatt på anslagstavlor.
g) Bynet – Intresse? Info!
Jonas informerade om att intresse finns och hade varit i kontakt med Wexnet som
önskade få in karta över de fiberrör som finns. Det jobbas vidare.
h) Önskemål förbättringar, Inköp
Inget just nu.
i) Ordet fritt
Mikael Nilsson informerade om Länsstyrelsens infohäfte om utflykter även om
kommunens planer om naturstig vid kloster något liknande de gjort andra sidan sjön.
Informerade även om den tillkommande stigen Göran Lindahl röjt, Madastigen som
går från tunnel utmed järnvägen norrut fram till Odengrans, stigen är snittslad.
Göran Lindahl informerade även om att tillståndet att rensa upp vid norra änden av
Alvasjö går ut i år, hade pratat med några olika entreprenader där ibland Leif
Ohlsson.
§15. Årsmötet avsluts
Magnus Lydigh tackade mötets deltagare och avslutade mötet.
Efter de årliga årsmötes förhandlingar serverades smörgåstårta, till barnen serverades
bullens korv med bröd. Därefter visade Mikael bilder från byn och berättade om
släktband och olika idéer han hade. Han fick även en viss hjälp med att reda ut
vilka/var som var på bilderna. Tack för fina och intressanta bilder. Efter bildvisning
serverades kaffe och kaka.
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