
Årsmöte Lomsjö Bygdegårdsförening 2022 

Närvarande: Lennart Eriksson, Ann Jakobsson Romby, Pia Asbæk, Bengt Romby, Agneta 

Hedsell, Hans-Bertil Jakobsson, Bo Håkansson, Peter Lindström, Gunvår Bäckström, Sven-

Gunnar Håkansson, Evelina Salomonsson, Nils-Olov Salomonsson, Bertil Jonsson, Anette 

Jonsson, David Troëng, Lottie Troëng, Victor Troëng, Christina Wikström 

 

§1.  Ordförande Peter Lindström hälsade deltagarna välkomna och förklarade 

mötet öppnat.   

 

§2.  Till ordförande för mötet valdes Peter Lindström och till sekreterare valdes 

Evelina Salomonsson.  

 

§3.  Till justerare valdes Ann Jakobsson Romby och Lennart Eriksson. 

 

§4.  Mötet godkände kallelse och dagordning med två tillägg, se §18. 

 

§5.  Ordförande Peter Lindström redovisade verksamhetsberättelsen, varefter den 

godkändes av mötet.  

 

§6.  Kassör Evelina Salomonsson redovisade kassan där resultatet för 2021 innebar 

ett underskott på 8 969 kr (exkl. hyresintäkt från jaktlaget). Den mest 

betydande inkomstkällan under året var bygdegårdens uthyrningsverksamhet 

som totalt genererat över 14 000 kr i intäkter.  

 

§7.  Revisorernas berättelse presenterades av revisor Agneta Hedsell, varefter 

mötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till 

handlingarna.  

 

§8.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 

§9.  Till ordförande på 1 år omvaldes Peter Lindström 

 Till kassör på 2 år omvaldes Evelina Salomonsson 

 Till styrelseledamot på 2 år omvaldes Anette Jonsson  

 Till suppleanter på 1 år valdes Pia Asbæk och Lennart Eriksson 

 Till revisorer på 1 år omvaldes Bengt Romby och Agneta Hedsell 

 Till valberedning på 1 år omvaldes Bengt Romby och Agneta Hedsell  



Till tillsyningsman på 1 år valdes Nils-Olov Salomonsson 

 

§10. Mötet beslutade att hålla medlemsavgifter oförändrade, dvs. 150 

kr/person och 200 kr/familj.  

 

§11. Mötet beslutade att hålla hyresavgifter oförändrade. Priser finns att se 

på hemsidan. 

 

§12. Skoterträffen sker 13/3 kl 11-14. Under träffen serveras korv, 

hamburgare och palt, och det kommer även att hållas ett lotteri. 

 

§13. Valborgsmiddag arrangeras av Hans-Bertil och Pia i bygdegården.  

 

§14. Städvecka planerades till vecka 22, med avslut och knytkalas lördag 4/6. 

Under veckan ska underhåll av tomtegläntan genomföras, för mer info se §18. 

 

§15. Sven-Gunnar och Gunvår har sett till att vindskyddet på bygdegården har 

målats och fått nya bänkar, men det saknar bord. Nils-Olov tar på sig att bygga 

dessa. För att hindra fåglar från att smutsa ned vindskyddet ordnar Gunvår 

med CD-skivor som sedan ska hängas upp.  

 

§16. Hemvändardag sker 9/7. Ett separat planeringsmöte kommer att bokas 

in. Förslag inkom att anmäla Lomsjö till programmet för kulturveckan som 

infaller samma vecka som hemvändardagen. Peter skickar in en anmälan.  

 

§17. Mötet beslutade att arrangera julbord för bygdegårdsmedlemmar 10/12 

och att separat planeringsmöte ska bokas in.  

 

§18. Under mötets övriga frågor inkom förslag om att rusta upp tomtegläntan 

då där skett ett olyckstillbud under året. Rastplatsen är välbesökt och har 

dessutom en geocach. Plattformen som bordet står på har ruttnat upp och 

därutöver behöver rastplatsen även röjas. Mötet beslutade att genomföra 

upprustningsarbetet under städveckan vecka 22. 

 

Fråga inkom angående prenumerationsnivå av hemsidan. Styrelsen ska 

undersöka vilka funktioner hemsidan behöver och inte.   

 



§19. Mötet beslutade att protokoll ska anslås inom 10 dagar.  

 

§20. Ordförande Peter Lindström avslutade mötet. 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Evelina Salomonsson, sekreterare  Peter Lindström, ordförande 

 

______________________________  ______________________________ 

Ann Jakobsson Romby, justerare  Lennart Eriksson, justerare 

 


