Protokoll från Årsmöte
Tid: Tisdagen den 19 mars 2019, kl. 19.00 i Biohuset
Deltagare: Ur styrelsen: Björn Sundfeldt, Marianne Månsson Åkerlund, Hannu Lehmus, Linus
Fagerström, Lillemor Källrot samt adjungerad Katarina Sandmark
Medlemmar: Bo Månsson, Annika Tamm, Paul Tamm, Eva Rytterbrant, Margit Lehmus, Caj
Thorén, Reneé Helin Axelsson, Ronnie Törnblom, Elisabeth Hållbus, Anders Karlsson, Ann
Sundfeldt, Olle Rådström, Tomas Ekström, Björn Troeng, Sten Orrling, Sven Sandmark,
Gunilla Orrling samt Dag Bremberg.

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Björn Sundfeldt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd
Beslut: Årsmötet godkände föreslagen röstlängd. Se bilaga 1.
3. Mötets stadgeenliga utlysande
Beslut: Årsmötet var stadgeenligt utlyst sedan den 14 februari. Se bilaga 2.
4. Val av presidium och två justerare
Beslut: Ronnie Törnblom valdes till ordförande för årsmötet och Lillemor Källrot
som sekreterare.
Beslut: Sten Orrling och Olle Rådström valdes till justerare samt rösträknare med
en röst per medlem.

5. Fastställande av föredragningslista
Beslut: Årsmötet godkände föreslagen föredragningslista. Se bilaga 3.
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport
Björn Sundfeldt, föreningens ordförande, föredrog delar av den sex sidor långa
redovisningen som finns som bilaga 4 till protokollet och noterade särskilt att
föreningen vid årets slut hade 318 enskilda medlemmar samt 14 föreningar som
medlemmar. Föreningen har varit mycket försiktig med ekonomiska utlägg då det
varit stor osäkerhet inför framtiden.

Föreningen har under större delen av 2018 disponerat endast delar av huset vilket
försvårat uthyrning. Vid slutet av 2018 fick föreningen besked om att det blev
tillgång till hela huset, vilket underlättar för föreningen att utveckla verksamheten.
Behovet är att anpassa lokalerna för att öka tillgängligheten med bland annat hiss
samt att få in Wifi som är en grundförutsättning i all modern mötesverksamhet.
Föreningen har haft 14 styrelsemöten inklusive konstituerande möte.
Biohuset utnyttjandegrad under de 12 månader som vi varit i ”tjänst” har varit stor
vilket framgår i verksamhetsrapporten. Vi har haft 10 052 personer som deltagit i
våra aktiviteter under året. En siffra som vi är ganska nöjda med framhöll Björn
men som vi vill öka under 2019.
Hannu Lehmus, föreningens kassör, föredrog den ekonomiska rapporten, se bilaga
5.
7. Revisorernas berättelse
Paul Tamm, föreningens revisor, föredrog revisorernas berättelse, se bilaga 6.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut: Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning.
9. Disposition av vinst eller täckande av förlust
Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna att resultatet balanserades i ny räkning.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018 i enlighet med revisorernas
förslag.
11. Fastställande av medlemsavgift
Beslut: Medlemsavgiften behålls oförändrad för 2019 och är 0 kronor.
12. Behandling av förslag från styrelsen
Styrelsen föreslår att namnet på föreningen ändras till att heta Mötesplats
Biohuset Mariefred.
Styrelsen föreslår också vissa stadgeändringar i paragraferna 3, 4 och 6. Se bilaga 7.
Beslut: Årsmötet godkände föreslagna ändringar.
13. Behandling av till styrelsen inkomna motioner
Inga inkomna motioner finns att behandla.
14. Verksamhetsplan och budget för 2019
Verksamhetsplan för 2019 föredrogs av Marianne Månsson Åkerlund, föreningens
vice ordförande, se bilaga 8.

Verksamhetsplanen visar på vikten att fortsätta arbetet med anpassning av
lokalerna. Kommunen behöver öka takten på effektueringen av förbättringsarbetet
som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna utvecklas. Föreningen är
hyresgäster i huset där det nu känns mer tryggt att verka efter beskedet om att vi
nu får mer stöd i form av reparationer och utrustningar.
Fokusområden är ljudisolering, hiss, wifi och lokalanpassning där önskemål om att
riva en vägg mellan en lägenhet och ett annat rum ingår.
Utveckling av verksamheten innehåller bland annat, datorstöd för seniorer, utökad
filmverksamhet, lokalaktiviteter för barn, samarbete med Scenkonst Sörmland,
ökad marknadsföring.
Marianne påpekade också värdet av att ha så kallade resurspersoner adjungerade
till styrelsen för att förstärka insatser vid vissa tillfällen.
Informationsdagen den 31 mars 2019 kl. 14 i Biohuset för nyinflyttade till
Mariefred är ett bra exempel på att marknadsföra både Biohuset och alla andra
föreningar i Mariefred.
Ca 700 adresser finns på nyinflyttade mellan 1 mars 2017 till 1 mars 2019. Dessa
hushåll kommer att få en inbjudan per post till informationsdagen.
Björn Sundfeldt föredrog förslag till budget för 2019, se bilaga 9.
I dragningen framgår att vi fått utökat bidrag från Strängnäs kommun. Vi får
200 000 kronor, men jämfört med mötesplatserna i Åker och Stallarholmen så är
det lägre. Där får man 400 000 kronor för respektive mötesplats. Dock så
framhåller kulturförvaltningen att vi får ta det av mer pengar, då den
investeringsbudget som förvaltningen har kommer att till största delen utnyttjas i
Mariefred.
Det största skillnaden är att vi kommer att avlöna en person för att sköta vissa
sysslor i huset. Där kommer bokningar mm att hanteras. Vi har också
förhoppningen att wifi kommer att kopplas in. Kommunen står för anslutningen
utifrån men föreningen får stå för det som behövs på insidan.
Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget. Kommentaren gavs att
det är en gedigen plan.
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter inklusive
ordförande. Enligt stadgarna ska minst 4 ledamöter ingå i styrelsen.
Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget.
16. Val av ordförande och vice ordförande
Valberedningens ordförande Bo Månsson inledde valet med att kommentera om
att valberedningen hade intervjuat samtliga styrelsemedlemmar innan förslaget

upprättades. Där hade man givit samma sex frågor till var och en av deltagarna
såsom förberedelse. Resultatet visade på att styrelsearbetet är präglat av en positiv
anda med högt i tak samtidigt som det finns en bra harmoni med en trygg tillit
mellan ledamöterna. Konfidentialitet i styrelsens arbete är en självklarhet och det
framhölls att det är roligt att jobba med verksamheten.
Valberedningens förslag är:
Ordförande Björn Sundfeldt omval 1 år
Vice ordförande Marianne Månsson Åkerlund omval 1 år
Beslut: Årsmötet valde och beslutade enligt förslaget.
17. Val av övriga ledamöter
Valberedningens förslag är:
Ledamot Hannu Lehmus omval 2 år
Ledamot Lillemor Källrot omval 2 år
Ledamot Linus Fagerström omval 2 år
Ledamot Olle Rådström nyval 1 år
Ledamot Reneé Helin Axelsson nyval 1 år
Beslut: Årsmötet valde och beslutade enligt förslaget.
18. Val av två revisorer
Valberedningens förslag är:
Revisor Paul Tamm Omval
Revisor Gunilla Orrling Nyval
Beslut: Årsmötet valde och beslutade enligt förslaget
19. Val av valberedning
Förslag är att:
Valberedare Bo Månsson Omval
Valberedare Anders Karlsson Nyval
Beslut: Årsmötet valde och beslutade enligt förslaget
20. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för aktivt deltagande.
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