Årsmöte

2021

Dagordning årsmöte 2021

1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer

1. Ordförande
2. Sekreterare

10. Val av styrelse och valberedning
a) Ordförande
b) Tre styrelseledamöter
c) En styrelsesuppleant
d) Val av revisorer
• Två revisorer
•

En revisorsuppleant

3. 2 protokolljusterare tillika rösträknare
Styrelsen fungerar som valberedning
5. Behandling av verksamhetsberättelse
1. Inkomna motioner/ styrelsens förslag

6. Balans och resultaträkning
7. Revisionsberättelse

2. Fastställande av medlemsavgift (100
kr/enskild, 150 kr/familj)

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

3. Övriga frågor

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget

4. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen

Verksamhetsåret

2020

Styrelsen bestod under året 2020 av:

Ordförande - Malin Elinder
Ledamöter - Susanne Aringskog (kassör)
Magnus Thibblin
Anna-Maria Wremp

Suppleanter - Fredrik Norberg

•
•
•
•

Starkt påverkat av Corona
Kopphagen
Informationsbroschyr
Ältsjöstigen

Antal möten

Antal medlemmar

Under året har styrelsen hållit sju
protokollförda möten.

Föreningen hade vid årsskiftet ca 175
medlemmar. Medlemsavgiften har under året
varit 50 kronor för enskild medlem och 100
kronor för familj.

Kopphagengruppen
Evenemang under året
Samtliga arrangemang som Byalaget brukar ha i
Kopphagen förutom städdagen har ställts in i år pg a
Corona: Barnens Marknad, Skolavslutning,
Midsommarfirande, Swing-katten, Julmarknad.
Uthyrningen har varit begränsad, men en dansklubb
och ett flertal årsmöten har hållits på dansbanan.

Nedtagning av träd

Lyckad städdag!

Under hösten har ett antal äldre träd tagits ned på Kopphagens mark och områden
runtomkring har avverkats – vilket just nu är särskilt märkbart på parkeringen

Översyn av elen
En översyn av elinstallationerna i Kopphagen gjordes under hösten 2020 och vi kom till
slutsatsen att det är mycket angeläget att åtgärda stora delar av installationerna. Planen
är att detta ska göras så snart som möjligt. Dels genom eget arbete under ledning av en
av byns elkunniga eldsjälar; Ulf Pichl, dels med hjälp av elektriker. Upprustningen av
elen kommer att kunna spara en hel del pengar genom minskad elförbrukning.

Informationsbroschyr

• Framtagen av
byalagets
styrelse

• Bidrag till tryckkostnader från
Uppsala kommun
och tillväxtverket
• Utdelad till
samtliga hushåll i
Länna
• Finns fler ex. på
Macken
• Webb-version
finns på
lannabyalag.se

Ältsjöstigen

Ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen, Holmen och Länna Byalag
Länna Byalag har under de senaste ca 9
åren varit ansvarig för skötseln av
Upplandsstiftelsens vandringsled runt
Ältsjön mot en timersättning.

Särskilt tack till Patrick Stacksjö
och Bengt-Arne Bernhardsson för
deras insatser på och kring stigen.

För fler ska få upp ögonen för den fina stigen och hjälpa till med
underhållet planerar vi att ha en Ältsjöstigensdag med grillning när
corona-situationen tillåter.

Resultaträkning 2020
Intäkter

17670

Medlemsavgifter (~180 medl.)

7920

Kopphagen uthyrning

3250

Kopphagen försäljning
Ersättning broschyrtryck
Insättning handkassa

Utgifter

0
6000
500

-25153

El Kopphagen

-5738

Arrende Kopphagen

-2038

Försäkring Kopphagen

-5361

Kopphagen underhåll (bensin, lykta)

-1509

Bankavgifter
Utskick och porto + årsmöteskostnad
Årsavgift web-hotell

-965
-1319
-641

Kopphagen (inköp städdag)

-1082

Tryckkostnader info.broschyr

-6000

Insättning på konto från handkassan

RESULTAT

-500

-7483

Skötsel av Ältsjöstigen
1500 kr, fakturerats 2021

Balansräkning 2020

Tillgångar

45643

Bankkonto

43505

Handkassa

2138

Skulder

Utgående balans

0

45643

Behållning föregående år

53126

Årets resultat

-7483

Revisionsberättelse

Revisorerna har ”…funnit att
allt är fört med god ordning
och reda och föreslår att
årsmötet fastställer
balansräkningen och beviljar
styrelsen full ansvarsfrihet…”

Beslut

Kan Årsmötet utifrån redovisade
uppgifter och revisorernas
berättelse besluta om
ansvarsfrihet för styrelsen 2020?

Verksamhetsplan 2021

Länna byalag kommer under 2021 att fortsätta att vara en kontaktlänk
mellan kommunen och byalagets medlemmar samt fortsätta jobba för
att Länna ska bli ännu trivsammare!
Eftersom antalet aktiva i Byalaget är mycket begränsat nuläget är våra
ambitioner anpassade till den verkligheten.
Konkret planeras följande:

• Upprustning och byte av elinstallationerna i Kopphagen
• Städdag i Kopphagen
• Midsommarfirande om Corona-restriktionerna tillåter och tillräckligt
många bybor är beredda att hjälpa till
• Fortsätta sköta Ältsjöstigen och anordna Ältsjöstigens dag om möjligt
• Uthyrning av Kopphagen
• Julmarknad (se midsommarfirande)

Budget 2021

Intäkter

20 500

Medlemsavgifter

7 500

Skötsel Ältsjöslingan

3 000

Intäkter Kopphagen försäljning

2 000

Intäkter Kopphagen uthyrning

8 000

Utgifter

-31100

Bankkostnader/hemsida

-2 000

Utskick/annonser

-1 000

Försäkring och arrende Kopphagen

-7 600

Elförbrukning Kopphagen

-5 500

Elreparationer Kopphagen

-15000

Årets behållning

-10 600

Varav 1500 kr för arbete
under 2020

Beslut

Kan Årsmötet fastställa
presenterad verksamhetsplan
och budget för 2021?

Styrelse 2021
Valberedningens förslag
* Valberedningen utgörs av sittande styrelse
Ordförande, 1 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år

Malin Elinder
Magnus Thibblin
Susanne Aringskog
Anna-Maria Wremp
Thomas Martin

Nyval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval

Suppleant, 2 år
Suppleant, 2 år

Fredrik Norberg
Johan Carlsson

Omval
Nyval

Revisor, 1 år
Revisor, 1 år
Suppleant, 1 år

Björn Moberg
Lars Waldestrand
Per Lundberg

Nyval
Nyval
Nyval

Motioner och Styrelsens förslag

• Inga motioner har inkommit från medlemmarna
• Styrelsen föreslår en höjd medlemsavgift till 100
kr per enskild medlem och 150 kr per familj.
Tidigare 50 kr/ enskild medlem och 100 kr per
familj.
Förslaget motiveras med att behoven av
upprustning av Kopphagen är ansenliga, att
Corona-situationen begränsar andra intäkter och
att avgiften inte höjts på många år.

Fastställande av medlemsavgift

Kan Årsmötet besluta om en medlemsavgift
på 100 kr per enskild medlem och 150 kr per
familj?

Några övriga frågor från medlemmarna?

Övrigt

Servicepunkten i Länna Macken
Projektet med att göra Länna Macken till en Servicepunkt för
kommuninformation med toalett, café, dator, broschyrer etc
beräknas bli klart under året, förhoppningsvis redan före
sommaren.

Länna tennisklubb
Länna Tennisklubb planerar en nysatsning. Finns det
intresse bland våra medlemmar för tenniskurser etc?

