
 

 

Protokoll fört vid Bromma Hembygdsförenings årsmöte den 22 mars 2018 i 

Ängbykyrkan 

 

 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Barbro Bergman öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Kontroll av röstberättigade (genom cirkulationslista) 

För att kontrollera antalet röstberättigade sändes en cirkulationslista runt. Den upptar 

53 personer. 

 

3. Val av ordförande vid årsmötet 

Arne Wennberg valdes till ordförande vid mötet. 

 

4. Val av sekreterare vid årsmötet 

Nils Ringstedt valdes till sekreterare. 

 

5. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Gisela Ihrfors och Kurt Fredriksson. 

 

6. Konstaterande huruvida årsmötet är behörigen utlyst 

Mötet konstaterades behörigen utlyst. 

 

7. Godkännande av föreslagen dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

8. Styrelsens berättelse 

Mötesordförande Arne Wennberg noterade att verksamhetsberättelsen för 2017 har 

funnits på föreningens hemsida och kommer att finnas i Brommaboken 2018. Inga 

kommentarer fördes fram. Berättelsen lades till handlingarna. 

 

9. Resultat- och balansräkning 

Arne Wennberg informerade om att föreningens överskott var 29 736 kr, alltså något 

högre än föregående år. Arne frågade om det fanns några frågor från 

årsmötesdeltagarna om resultat- och balansräkningen. En av mötesdeltagarna anförde 

då: 1) Placering av föreningens tillgångar i fonder hos SEB kan inte accepteras och 

strider mot beslut på årsmötet 2016. Styrelsen ombeds förklara varför. 2) 

Omfattningen av föreningens försäljningar av böcker m.m. är mer än 50.000 kronor 

under året och det kräver att föreningen registreras för redovisning av moms. 3) 

Betalning av schablonersättningar till styrelseledamöter m.fl. måste rapporteras till 

skatteverket som arvoden. 4) Vad innebär det som i balansräkningen redovisas som 

reserveringar, och hur låsta är dessa? 

Arne redovisade hur styrelsen resonerat och att placering enligt beslutet vid årsmötet 

2016 inte kunnat genomföras. 40 % av föreningens tillgångar är nu placerade i en 

räntefond och en blandfond hos SEB. Övriga frågor hänvisades till punkt 13 och 20 på 

dagordningen. 
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10. Revisorernas berättelse 

 Göran Rahlén läste upp revisorernas berättelse med revisorernas förslag att styrelsen  

skulle beviljas ansvarsfrihet. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet, efter omröstning med 

handuppräckning, varvid cirka 50 personer röstade för och en person mot 

ansvarsfrihet. 

 

12. Fastställande av årsavgift för 2019. Styrelsens förslag är 150 kr plus 50 kr för 

familjemedlem. 

   Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

13. Fråga om kostnadsersättning till styrelsemedlemmar 

Arne Wennberg informerade årsmötet om att de schablonmässiga 

kostnadsersättningar, som tidigare år har utbetalats till vissa styrelseledamöter och 

andra funktionärer, strider mot svensk skattelagstiftning och måste därför upphöra.  

 

14. Ändringar i Bromma hembygdsförenings stadgar 

Arne föredrog föreslag till stadgeändringar. Årsmötet godkände samtliga 

stadgeändringar. 

 

15. Val av ordförande 

Valberedningens förslag att omvälja Barbro Bergman till ordförande tillstyrktes av 

årsmötet. 

 

16. Val av tre styrelseledamöter för 2 år 

Nils Ringstedt och Arne Wennberg omvaldes och Kent Edlund nyvaldes för två år. 

 

17. Val av styrelsesuppleanter för 1 år 

Johan Iverus, Per Lundberg och Inger Larsson omvaldes och Göran Rönnblom och 

Michael Olausson nyvaldes för ett år. 

 

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant för 1 år 

Årsmötet omvalde Göran Rahlén och Lars Lundehed till revisor och Tony Ruster till 

revisorssuppleant. 

 

19. Val av valberedning 

Tore Broström omvaldes. och Nicolai Johannsen nyvaldes. 

 

20. Övriga frågor 

Frågan om föreningens placeringar hade ifrågasatts under punkt 9. Styrelsen anser 

inte att alternativa förändringar är bättre. Arne Wennberg föreslog årsmötet att 

acceptera de nuvarande placeringarna i en blandfond och en räntefond. Årsmötet 

beslöt att inte göra några förändringar.  

Arne Wennberg meddelade att de anförda momsreglerna gäller endast 

organisationer, som betalar skatt. Men Hembygdsföreningen betalar ingen skatt 

enligt beslut från Skatteverket och skall således inte redovisa moms, och det gäller 

även om försäljningen överstiger 50.000 kronor. 
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          21. Mötet avslutas 

Mötesordförande Arne Wennberg avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

  

Nils Ringstedt    

Sekreterare    

 

 

 

 

 

 


