
Alla årsmöteshandlingar 19 maj 2018 Sida 1 

Dagordningsförslag 19/5 2018 

Till Gammelbo Byalags årsmöte på Gammelbo loge, kl 15.00 

1. Mötet öppnas och alla hälsas hjärtligt välkomna av ordförande. 

2. Formalia:  

a) Val av mötesordförande och mötessekreterare. 
b) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare (ej bland föreslagna ledamöter till 

styrelsen) 

3. Fastställande av röstlängd. 

4. Frågan om årsmötet är behörigen utlyst trots datum fyra dagar senare än stadgarna 
reglerar. (Styrelsen inhämtade revisorns ”godkännande” till stadgebrott. Kallelse 
tidigast 4 veckor, senast 2 veckor före mötet via mail och affischer, dvs räknat från 19 
maj tidigast lörd 21 april och lörd 5 maj senast. Mail gick ut med förhandsinfo 14 april 
och påminnelse 6 maj. Anslag sattes upp 4 maj.) 

5. Fastställande av dagordning (förslag till övriga frågor?). 

6. Årsredovisningen med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 
räkenskapsåret 2017 gås igenom för att fastställas 

7. Revisionsberättelse gås igenom för att läggas till handlingarna. 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen arbete för räkenskapsåret 2017. 

9. Beslut om kommande års medlemsavgift (2019) 

10. Rapporter (i händelse att det föranleder ändringar i verksamhetsplan och budget) 

a) om omdragning av vatten- och avloppsledning för anslutning till Ramsberg - 
Caroline 

b) om hjärtstartare – Caroline 

c) om GDPR-policy – Maria  

11. Motioner (i händelse att motioner föranleder ändringar i verksamhetsplan och budget): 

a) Från Lars-Petter Gulbrandsen att införskaffa hundlatrin för hundbajspåsar. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att: Frågan kan lösas med att fler än Maria 
anslår vid sin gröna tunna ”Släng gärna din hundbajspåse här”. 

b) Från Lotta Lagerman att budgetera 3.000 kr för karnevalsvagnens omkostnader och 
musikmedverkan bl.a. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att: Förändra styrelsens budgetförslag med ett 
anslag på 2.000 kr mot kvitton, dock inte för medverkande eller bilersättningar.  

12. Budget och verksamhetsplan till nästa årsmöte (2019). 

a) Badet - Caroline 
b) Skogen – Börje (datum för röjning och grillning?)  
c) Loppis 14 juli 2018 – Eva och Liisa 
d) Festkommitté – Ingela (datum för kräftfest?) 
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e) Midsommar – Lotta 
f) Övrigt: Renovering av vägskyltar till Årispan och Sandtjärn – Datum för arbetsdag? 

13. Val av ledamöter och ersättare. 

a) Val av en revisor och en ersättare på ett år (2017 varit Lars Petter Gulbrandsen och 
ersättare Kicki Pålerud) 

b) Val av styrelseordförande för föreningen på ett år (2017 varit Caroline Nipstrand) 
c) Val av övriga ledamöter på två år i styrelsen (2017 varit Eva & Peter, ett år kvar för 

Maria och Börje) 
d) Val av ersättare på ett år i styrelsen (2017 varit Hans-Olof Haraldsson och Curt 

Magnusson) 
e) Beslut om antal ledamöter och val av valberedning på ett år (2017 varit Maria 

Bjurman som meddelat avsägelse och Åke Östgren). 

14. Val av sammankallande i arbetsgrupper och anmälan av dess ledamöter. 

a) Badet – varit Caroline (med Sol-Britt, Albin, Fredrik, Sven-Anders, Kurt & Per 
Östgren) 

b) Skogen – varit Börje (med Hans-Olof, Leif, Sune & Lil Johansson samt Erik Lagerman) 
c) Loppis 2018 - varit Ingmarie (med Liisa, Inga-Lill, Eva, Jenny, Anna & Ingela 

Stålknapp). 
d) Festkommitté – varit Ingela (med Torbjörn, Pontus, Jenny och Åke) 
e) Midsommar – varit Lotta (med Åke och Börje) 
f) Hemsidan – varit Maria 

15. Stadgeändring. Se bilaga med förslag om att säte i Lindesbergs kommun ska läggas till 
samt att infoga ärendet ”Behandling av inkomna motioner” i årsmötets normala 
dagordning och att årsmötet ska hållas senast sista maj. 

16. Övriga frågor (anmäls företrädesvis i samband med godkännande av dagordning). 

a) Rapport om 1 medlemsavgift betalades 27 april utan avsändare och 3 st inbetalades 

3 maj utan avsändare. 

b) Hastigheten på bilar genom byns asfalterade slinga.  

c) Shelag Green om lördagen 26 maj då en temadag om kultur genomförs i Ramsberg.  

17. Mötets avslutas. 
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Verksamhetsberättelse  

För Gammelbo Byalag – 2017 års verksamhetsår. 

 

Föreningen bildades den 19 juli 2010 då Loppisarrangörerna valde en interimsstyrelse för att förbereda ett 

årsmöte den 27 augusti på Gammelbo loge. De gav oss ett generöst startbidrag! 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2017 och har bestått av Caroline Nipstrand, Eva Jansson, 

Maria Lagerman, Börje Östgren, Peter Bergström samt ersättare Hans-Olof Haraldzon och Curt Magnusson. 

Föreningen har 105 betalande medlemmar, en ökning med 9 medlemmar. 

Badet: Bänkar runt grillen är ordnade liksom ett staket som förhindrar bilar på gräsmattan. Föreningens 

grus finns fortfarande kvar för framtida lagning av stora håligheter. 

Skogen: Nyckeln till Rif-kojan finns hos Eva Jansson på Kullen. 

Loppis 2017: Arbetsgruppens insatser lockade många utställare. Ett okänt antal besökare lät sig väl smaka 

av vårt populära hembakade fika á 30 kr fram till sista timmen som regnade bort besökare helt. Intäkterna 

framgår av bokslutet.  

Festkommittén: Kräftfesten genomfördes inte under hösten på grund av för få anmälningar. Men det 

arrangerades adventsfika och fackeltåg på nyårsafton, båda med många deltagare. 

Midsommarkarnevalen: Årets deltagande med ”Mary Poppins” renderade en första plats i karnevalens 

omröstning. 

Vinterbelysning: Vår trädbelysning sen 2012 har lyst hela vintern. 

Sociala medier: Byalaget har en egen webbsida på www.gammelbobyalag.se och en grupp på Facebook 

(med 165 medlemmar, dvs 13 nya) som håller utsocknes och utflyttade informerade om vad som sker. 

Väg 876: Vägens grusning och dikning från 2016 är hittills det enda som skett.  

Granhult: Sen februari 2015 driver Rällsögården LVM-behandling för vuxna. 

Telefonin: 1 nov 2016 klipptes kopparkablarna av och byn står utan fast telefoni liksom flera andra byar i 

kommunen. Arbete har pågått under hela 2017 för att få fiberanslutning. Många anmälda i byn men färre i 

Ramsberg. Besked kommer under våren 2018. 

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete. 

Caroline: __________________  Eva: __________________________  

 

Maria: ____________________  Börje: _________________________  Peter: __________________  

(underskrifter finns i pappersoriginal) 

Styrelsens förslår den 21 mars 2018 att årsmötet 19 maj 2017 fastställer verksamhetsberättelsen 
 
• Festkommittén ordnade med Loppisdagens efterfest med Paella på IT-caféet till självkostnadspris. 

• Medlemsmöte vid badet blev ”bara” ett samtal bland de få som kom. Sekreteraren kom för sent. 
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Bokslut 2017 

 

  
 

    

    För Gammelbo byalag med inventarieförteckning  
   

 
   Resultaträkning 2017-12-31 
   År 2017 År 2016 

Föreningens intäkter 
  Medlemsavgifter (not 1) 5 250,00 4 800,00 

Gåvor (not 1) 100,00 150,00 

Loppisintäkter (not 1) 3 290,00 5 744,00 

Till gårdsskyltar 12 925,00 
 Summa intäkter 21 565,00 10 694,00 

  Föreningens kostnader 
  Administrationskostnader (not 2) 657,00 1 454,00 

Loppiskostnader, kostnader årsmöte, advent  1 849,00 1 206,00 

Virke till staket och bänkar till badet 3 950,00 
 Renovering vägskylt 

 
698,00 

Kräftskiva 
  

779,00 

Gårdsskyltar 12 925,00 
  Avtackningsblommor 450,00 
  Summa kostnader 19 831,00 4 137,00 

    Årets resultat (förändring eget kapital) 1 734,00 6 557,00 

 Balansräkning 2017-12-31 
 

 Tillgångar 
  Kassa 2 390,00 760,00 

Bank 23 172,00 23 067,00 

Summa tillgångar 25 562,00 23 827,00 

  Eget kapital och skulder 
  Eget kapital 25 562,00   23 827,00 

därav årets resultat 1 734,00 
 

6 557,00 

därav balanserat eget kapital 23 828,00 
 

17 270,00 

skuld (not 3) 480,00 
  Summa eget kapital 25 562,00 23 827,00 

Godkänd vid årsmöte 19 maj 2018 med årsmötets 
ändringar 
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Noter 2017 

 

  
 

    

    
 

   Noter till resultaträkningen 2017 

    Intäkter  2017 
   

    Not 1 Antal Totalt Kr 

Medlemsavgifter 105 5 250,00 
Fika loppis 

 
3 190,00 

Bordshyra 
 

100,00 
Gåva Nygårds släktf.material 2 100,00 

 Kostnader 2017 
  

 Not 2 
 

 Administrationskostnader 
 Domännamn, Webbhotell 
 

407,00 
Årsavgift bank, Internettbetalning, 

 
250,00 

 Not 3 
Nyårsraketer skuld  480,00 
Betald 4 januari 2018 

 Inventarier 2017 
   Inventarierförteckning (anskaffningsår) Ansk.värde 

Partytält (2011) 599,00 

Anslagstavla (2011) 1 554,00 

Julbelysning (2012) 1 563,00 

Material till flytbrygga (2013) 800,00 

Partytält (2014) 3 173,00 

Bord och stolar till Loppis (2015) 1 894,00 

Två stycken bord med bänk till badet (2015) 4 275,00 

Bänk till anslagstavlan (2015) 1 000,00 

Virke staket och bänkar till badet (2017) 3 950,00 

Direktavskrivning tillämpas 18 808,00 
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Förslag till Budget 2018 

 

  
 

    
 

        

        Resultatbudget för Gammelbo byalag 2018 
    Med årsmötets ändringar 

      

        Föreningens 
intäkter  

    

        Medlemsintäkter 
  

50:-/per person 
 

100 st 5 000,00 
 Loppis 

     
4 000,00 

 Summa intäkter 
     

9 000,00 
 

        

        
Kostnader 

      

        Årsmöte kaffe mm 
      Loppis, annons, kaffekoppar/fat, plastfickor/papper, bläckpatroner 

 
3 500,00 

 Domänavgift/hemsida 
    

500,00 
 Underhåll vandringsstig  

    
500,00 

 Underhåll badet 
     

0,00 
 Bankavgifter 

     
250,00 

 Festkommiten 
     

1 000,00 
 Karnevalen 

     
2 000,00 

 Övriga träffar 
     

1 000,00 
 Summa kostnader 

     
8 750,00 

 

        

        Årets resultat 
     

250,00 
 

        

        

        Gammelbo den 23 Mars 2018 
     Antagen vid årsmöte 19 maj 2018 
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Verksamhetsplan 2018 

Förslag för Gammelbo Byalags arbete 2018. 
Verksamheten för Gammelbo Byalag har till ändamål 
att främja och utveckla bygdens angelägenheter som är 
av gemensamt intresse. 

BADET: Kommunen har just inlett arbetet att förbättra badplatsen Långa Sand nere vid Glien trots 
att det var framskjutet till 2019. Vi hoppas nu att hytterna blir rustade och ommålade. Återstår att se 
om de avser sätta upp nät i dörröverstycket samt snygga till i övrigt. En arbetsdag ska genomföras 
före badsäsongen för krattning av strand osv. 
(2017 varit Caroline smk med, Åke, Leif, Hans-Olof, Albin, Sven-Anders, Kurt och Pär Östgren) 

SKOGEN: Vi har nu en snitslad stig ifrån Gammelbo upp till Oxgruvan som går vägen vidare till 
Rif-kojans väg, för möjlighet till promenader. Ny röjning behövs på stigen intill körvägen från 
Treöresvägen upp till vändplanen. För ett framtida skidspår fordras omdragning och röjning 
anpassat för skidor. 
(2017 varit Börje smk med Hans-Olof, Leif, Sune Flink och Lil Johansson samt Erik.) 

LOPPIS lörd 14 juli 2018 kl 10-15: Då det redan finns en tradition med loppis i Gammelbo skall 
denna fortsätta som ett sätt att marknadsföra Gammelbo. Ny Loppissamordnare måste utses då Ing-
Marie meddelat avsägelse. 
(2017 varit Ing-Marie smk med Liisa, Inga-Lill, Eva, Jenny & Jim, Anna och Ingela Stålknapp) 

FESTKOMMITTÉN: Om intresse finns fortsätter vi inbjuda till gemensam kräftfest en lördag i 
augusti. Adventsfika och fackeltåg på nyårsafton fortsätter förhoppningsvis också. 
(2017 varit Ingela smk med Torbjörn, Pontus, Jenny och Åke) 

MIDSOMMARVAGN: Förhoppningsvis kan vi fortsätta att arrangera en karnevalsvagn. 
(2017 varit Lotta smk med Åke och Börje) 

WEBBSIDAN OCH SOCIAL MEDIER: www.gammelbobyalag.se är alla medlemmar välkomna 
att bidra med material i både text och bild. Förslag på mail eller telefon till föreningens webmoster, 
Maria. Gruppen på Facebook är öppen för alla att delta aktivt i och ett uppskattat forum för 
aktualiteter och tips om vad som tilldrar sig lokalt. 

ÖVRIGT 
1. Nya förslag på aktiviteter om intresse finns: 

a) Svampexkursion med en mykolog, växter & djurliv. Shelaghs odlingar. Kompostering. Fiske 
& jakt. 

b) Vargfrågan med Linn från Grimsö 
c) Sveaskogs skötselmetoder. Kan framförande av ”social hänsyn” få bättre resultat? 

2. Datum för arbetsdag att rusta de gamla vägskyltar som återstår (Sandtjärn, Årispan) 
3. Datum för en gemensam röjningsdag på skogsstigen med grillfest vid Rif-kojan.  
4. Datum för Kräftfest om intresse finns. 
5. Tidigare förslag med tex guidning på Gammelbo Gård, Granhult och i Bäckegruvan. 
6. Friluftsgudstjänst blir av söndag 5 aug, kl 15 eller kl 16! Bäckegruvans forna Betania-kapell. 
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Stadgar för föreningen  

Gammelbo Byalag FÖRSLAG 
 

1 Föreningens firma 

Föreningens firma är Gammelbo Byalag som är en ideell förening med säte i Lindesbergs kommun. 

2 Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja och utveckla bygdens angelägenheter som är av 

gemensamt intresse.  

3 Medlemskap 

Medlem i föreningen är den som verkar för föreningens ändamål och som förbinder sig att följa 

föreningens stadgar. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har 

försummat att betala av årsmötet beslutad medlemsavgift, motarbetat föreningens ändamål eller 

verksamhet eller på annat sätt väsentligen skadat föreningens intressen. 

Beslut om medlemskap och uteslutning av medlem prövas och beslutas av styrelsen.  

4 Medlemsavgift 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. 

5 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledmöter jämte två ersättare. Vid val av ledamöter till 

styrelsen ska en blandning av fast boende och sommarboende eftersträvas.  

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. 

Vid föreningens första årsmöte väljs minst hälften av ledamöterna för två år. Övriga ledamöter 

och ersättare väljs för ett år. Därefter väljs samtliga ledamöter på två år och ersättare för ett år. 

6 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och omhänderhar dess angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.  

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens angelägenheter och föra 

räkenskaper, samt upprätta en årsredovisning. 

Styrelsen beslutar om inrättande av arbetsgrupper, sammankallande för grupperna och 

gruppernas uppdrag. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre 

styrelseledamöter begär det.  

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Avgörande vid val sker 

dock genom lottning. 

Vid förfall för ledamot inträder ersättare. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder 

ersättare i dennes ställe för tiden fram till nästa årsmöte.  

7 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör i förening.  

8 Räkenskaper 

Räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Styrelsens årsredovisning, inklusive verksamhetsberättelsen, ska lämnas till föreningens revisor för 

granskning senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. 
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9 Revisor 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en av årsmötet utsedd revisor. Senast 1 vecka före 

ordinarie årsmöte ska revisionsberättelsen avges. 

10 Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast den 

31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse kan skickas/mailas till alla 

medlemmar tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före 

extra årsmöte. Kallelsen ska också anslås på byns anslagstavla och i Ramsberg. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av protokollsjusterare och rösträknare 

4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 

5. Fastställande av dagordning 

6. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Fastställande av medlemsavgifter 

10. Behandling av inkomna motioner 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret 

12. Val av revisor och ersättare  

13. Val av styrelseordförande för föreningen 

14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare  

15. Val av ledamöter och ersättare i valberedningen  

16. Övriga frågor  

11 Extra årsmöte  

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller föreningens revisor finner det nödvändigt eller när 

minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 

begäran ska framgå det ärende, eller de ärenden, som medlemmarna vill att det extra årsmötet 

ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.  

12 Rösträtt 

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom 

ombud.  

13 Ändring av föreningens stadgar 

Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet. Förslag om ändring av stadgarna kan lämnas 

av såväl styrelsen som av enskild medlem. 

14 Upplösning av föreningen  

Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett 

ordinarie årsmöte. För att upplösa föreningen krävs minst 75 procents majoritet av antalet 

röstberättigade vid besluten. Årsmötet ska i samband därmed även ta ställning till hur föreningens 

tillgångar fortsättningsvis ska användas. 

 

Antagna 110903 – Ändringarna antogs 180519   
 


