
Ervalla Bygdelag 
 
Årsmöte (stämma) 
2018-02-15 Församlingshemmet kl. 18.30. 

 

Närvarande 

 

Ove Jansson  Ervalla hembygdsförening 

Rune Nordin  Ervalla Baptistförsamling 

Håkan Lindstedt  Ervalla Baptistförsamling 

Gun-Britt Janzén Axbergs församling 

Simon Richardsson Axbergs församling 

Jimmy Nordengren Ervalla SK 

Lennart Andersson Ervalla SK 

Birgitta Hansson LRF 

Inga-Lisa Rosengren  Sabbatsberg 

Lars Carlsson Järle byalag 

Kent Törnqvist Ervalla Biodlarförening 

Tony Fridholm Ervalla Företagare 

Gösta Tegner  Revisor 

Karin Ekström Bygdelaget 

Erika Sörengård Bygdelaget 

Ingalill Fridholm Bygdelaget 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Erika Sörengård, bygdelagets avgående ordförande hälsade alla 

välkomna. 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Lars Carlsson. 

 

3. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes sittande, Ingalill Fridholm. 

 

4. Upprop och fastställande av röstlängd samt val av två 

rösträknare 

För upprop och fastställande av röstlängd beslutades att det skulle 

utses om behovet uppstod.  

Till rösträknare valdes Erika Sörengård och Tony Fridholm. 
 

5. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera dagens 

protokoll 

Till justerare valdes Jimmy Nordengren och Rune Nordin. 

 



6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

Mötet ansåg att så har skett. 

 

7. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom kort, godkändes och 

kunde läggas till handlingarna. 

 

9. Fastställande av resultat och balansräkningar 

Karin Ekström redogjorde för resultat- och balansräkningen. 

Mötet beslöt att godkänna rapporterna. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Gösta Tegner redogjorde för revisionsberättelsen verksamhetsåret 

2017 och där revisorerna konstaterade att inget framkommit som 

föranleder någon anmärkning samt att styrelsen föreslås beviljas 

ansvarsfrihet.  

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

12. Val av ordförande 

Till ordförande för ett år valdes P A Strömberg. (nyval) 

 

13. Val av valberedning 

Mötet beslutade att till valberedning för 2018 välja Rune Nordin och 

Birgitta Hansson. (nyval) 

 

14. Val av revisor 

Mötet beslutade att välja sittande, Gösta Tegner och Lars-Inge 

Olsson. (omval) 

 

15. Fastställande av medlemsavgifter för 2018 

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska kvarstå med samma belopp 

som för 2017, 50 :-/50 medlemmar (högst 250:-). 

 

16. Av styrelsen hänskjutna frågor 

- Fastställande av stadgeändringar, beslutades godkännas efter att 

mening om att poster ska gå omlott tas bort i 10§. Stadgeändring har 

därmed godkänts vid två på varann följande föreningsmöten. 

- Avrapportering från kyrkans planeringsmöte i enlighet med punkt 4 

från styrelseprotokoll 171108 samt 170829. Besked lämnas att det 



frågan rörde har inte har kunnat tas omhand. Mötet ser dock fram 

emot framtida förslag och diskussioner.  

 

17. Motioner från föreningar och förslag från enskilda medlemmar 

Inga motioner eller förslag har lämnats. 

 

18.  Övriga frågor 

- PA informerar om att det finns möjlighet att söka bidrag från 

Örebro kommun, Landsbygdsnämnden för smärre upprustningar av 

samlingslokaler/föreningslokaler. Mer information kommer om 

detta. 

 

- Ove tar upp frågan om att dammarna vid Järle påstås ska rivas och 

att det torde finnas risk för översvämningar i Ervalla. Lars 

informerar i korthet om denna tvistefråga men inga beslut är ännu 

tagna. 

 

19. Mötets avslutande 

Lars Carlsson tackade samtliga och förklarade årsmötet avslutat. 

Erika Sörengård tackade Lars som ordförande för mötet med en alla 

hjärtans chokladask och därefter avtackades Lars Carlsson, Erika 

Sörengård, Tony Fridholm samt Ingalill Fridholm från sina 

respektive poster med presenter och vackra blommor.  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------  -------------------------- 

Lars Carlsson   Ingalill Fridholm 

Ordförande för mötet   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------  -------------------------- 

Jimmy Nordengren   Rune Nordin 

Justerare    Justerare  


