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Benestagården

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Benestagården,
fredag den 20 rnaj 2A22 klockan 19.OO i Benestagården

Närvarande ca 35 personer

§1. Arsmötets öppnande
Ordförande Magnus Lydigh 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. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Tilljusteringsmän valdes Hampus Klang och Maumer "Mocke" Tanovic att jämte
ordfo ra nd e och se krete ra re j ustera proto ko I I et.

§4. Arsmötets stadgeenliga utlysande
Kallelse via mail, sms, hemsida och Facebook till årsmötet godkändes av mötet.

§5. Fastställande av dagordningen
Förslag till dagordning godkändes av mötet

§6, Berättelser

a) Styrelsens årsberättelse
Styrelsens ärsberättelse lästes upp av Niclas Georgsson och godkändes, samt lades
till handlingarna,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
Bo-Lennart gick igenom balansräkning och resultaträkning for det gångna året.
Resultaträkning förs for både stiftelse och ideell forening tills stiftelse kan avslutas
Permutation har lämnats till länsstyrelse för att avsluta stiftelse.

§7. Revisornsberättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Mats-Ake Karlsson och godkänds, samt lades
till handlingarna.

§8. Bestut om ansvarsfrihet f«ir styrelsen
Full ansvarsfrihet beviljades styrelsen vid godkänd revisionsberättelse

§9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år.
Enligt tidigare ar dvs räknar lagt ett +-0 resultat.
Samt att uthyrning troligen kommer öka nu efter pandemin.

§10. Behandling av förslag och motioner

a) Erbjudande om att sälja "Vävstuga" inkl. avstyckning av tomt exkl. grusväg.
Servitut för nyttjanderätt av grusväg
Benestad Bryggeri har som önskemål att köpa "Vävstuga" enligt rubrik, för att
underlätta utveckling av sin verksamhet.
Arsmötet godkände att styretsen kunde gå vidare med denna försäljning.

§11. Val av

a) Ordförande 1 år
Till ordförande valdes Magnus Lydigh
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b) Styrelseledamot 2 år
Till styrelseledamot för 2 är omvaldes lVonica Ericsson, Niclas Georgsson
(sekreterare), Jan-Olof Fechter. Extra val 1 år för Jonathan Glimmtjärn.
Sittande 1 år: kvar Bo-Lennart Andersson (kassör), [t/agnus Lydig (ordförande),
Lina Johansson.

c) Styrelsesuppleant 1 år
Omval av Johan Arvidsson

d) Revisor samt suppleant 1 år
Omval Mats-Ake Karlsson och suppleant Göran Lindahl

e) Valberedning 1 år
Omval Leif Ohlsson (sammankallande), Leif Svensson och lVlarita Georgsson

§12. Val av festkommitt6
Till festkommitt6 för kommande år omvaldes Monica Ericsson, Sara Hedlund, Therese
Johannesson och Markus Perlitz, Sara Glimmtjärn och Louise Blansch.
(sammankallande fl ytande)

§13. övriga frågor

a) Uthyrning och skötsel
Hitintills uthyrt 7 tillfälle, hörslinga monterad i den stora salen

b) Gårdsdag (Städdag) utomhus gemensam med Hembygdsförening
Tisdag 24 ma118:00.

c) Veckoprogram Gräsklippning
Gräsklippning enligt tidigare upplägg med några tillkommande, berörda meddelas

d) Städning inomhus och putsning av fönster
Sofia Johansson har erbjudit sig att göra detta.

e) lnfoblad för 2022
Uppsatta på anslagstavlor och hemsida www.benestad.info

0 Ordet fritt
Gustav Johansson informerade om att han ska hållas en Friluftsgudstjänst i

Benestad 7 augusti 14:00 i Hembygdsstugor, vid dåligt väder i Benestagården

§14. Arsmötet avsluts
Magnus Lydigh tackade mötets deltagare och avslutade mötet.
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