Protokoll årsmöte Hälla Bakstugeförening.
Tid: lördag den 8 april 2017
Plats: Hälla Bygdegård

§ 1.
Birgitta Ramstedt hälsar alla välkomna samt förklarar mötet öppnat.
§ 2.
Till ordförande för dagens möte valdes Birgitta Ramstedt.
Till sekreterare för dagens möte valdes undertecknad.
§ 3.
Till att justera dagens protokoll valdes Veronica Nilsson och Christer Olofsson.
§ 4.
På fråga om mötet är behörigen utlyst, svarades ja.
§ 5.
Birgitta läste upp verksamhetsberättelsen, det var 44 bakdagar under 2016.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 6.
Thomas Edström läste upp revisionsberättelsen, vilken godkändes och lades till handlingarna.
§ 7.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8.
Val av styrelseledamöter:
Ordförande: Birgitta Ramstedt, omval för ett år
Kassör: Henrik Hellgren ett år kvar
Ledamöter: Inger Olofsson och Anita Hällestrand omval för två år
Till styrelsesuppleant omvaldes Christer Olofsson.

§ 9.
Till revisor omvaldes Tomas Edström.

§ 10.
Ekonomin ser bra ut, det finns 16 695: - i kassan och 18 002,80:- på banken.
2016 års resultat blev 3 237:
Vi beslutar att byta bank från Swedbank till Handelsbanken, dessutom skaffar vi ett Swishkonto samtidigt.
Henric kollar försäkringen för att se om det möjligen går att få ner premien ytterligare, vi har
idag en företagsförsäkring, eftersom vi är en ideell förening och inte en ekonomisk förening
så går det kanske att omförhandla försäkringen.
Henric har haft kontakt med E-on och lyckats få ner strömkostnaden med några hundralappar.

§ 11.
Övriga frågor:
 Vi beslutar att ha bagarstugan öppen på Tunnbrödets dag 13/5, ev. även annonsera i
Västra Tips då man kan få bidrag för annonsering.
 Birgitta kollar med Noomi om vi även i år kan sälja tunnbröd på Linderos kosläpp.
 Vi funderar även på om vi ska medverka på Tunnbrödsmässan i Åsele till hösten.
 Bakavgiften kvarstår 80:-/ dag

§ 12.
Ordföranden tackar för visat intresse samt avslutar mötet.

Vid Protokollet:

……………………………………
Inger Olofsson

Justerat:

……………………………..
Veronica Nilsson

…………………………..
Christer Olofsson

