
Årsmötesprotokoll för PRO-Bara 20220328. 

§1.Kassör Lennart Svensson öppnade mötet. 

§2.Fastställande av dagordning godkändes. 

§3. Elisabeth Svensson vald till ordförande för dagens möte. 

§4.Irene Hansson vald till sekreterare för dagens möte. 

§5.Christer Berglund och Bo Sörensson valda till justeringsmän för dagens protokoll. 

§6. Kallelse till årsmötet utskickad 14 dagar innan. 

§7.Verksamhetsberättelsen: Café verksamheten är igång igen efter pandemin . 

På julfesten 2021 var det ca. hundra personer närvarande. Även Boule ,Biljard och 

Läsecirkeln i i gång med Naemi Andersson som ansvarig för läsecirkeln. Akvarellmålning har 

också kommit igång igen ,det finns plats för fler medlemmar. 

 Matlagningsgruppen i Klågerup är också igång. 

 Gymnastik och dans har för närvarande uppehåll. 

 Verksamhetsberättelsen blev efter genomgång godkänd. 

§8.Balans och resultaträkning: Inköp av ny köksutrustning samt materialkostnad för 

kontorsmaterial. 

 Ev. bör avgiften för fika på vår caféverksamhet höjas något (dyrare omkostnader) 

Omkostnader för Swisch och bankgiro är en stor post. 

§9. Revisor Erling Nielsen godkände styrelsens årsredovisning, bokföring och förvaltning. 

§10: Medlemmarna godkände att styrelsen har ansvarsfrihet. 

§11 a). Ny ordförande på 1 år Lisbeth Blixt. 

        b) Kassör på 2 år Lennart Svensson (omval) 

        c) Styrelseledamot på 2 år Kent Olsson (omval) 

        d) Styrelseledamot på 2 år Bodil Peterson. 

         e) Styrelseersättare på 1 år Monika Jönsson. 

         f) Styrelseersättare på ett år Sture Andersson. 

         g) Revisor på 2 år Christer Berglund. 

         H )Revisorsersättare på 1år Sune Fredriksson. 

         i) Valberedning sammankallande på 1år Gunnar Nilsson. 

         j) Valberedning på 1 år Elisabeth Svensson. 

         k) Valberedning på 1 år vakant. 



  

. 

§12.Ansvariga för reseengagemang är Kerstin Ellström och Sture Andersson. 

Ev. är en resa planerad inför hösten det är en rundtur i Bara Härad. 

§13. Teaterombud är Bodil Petersson. Aktuell föreställning : Så som i himmeln ,premiär i 

majmånad .Hittills är det bara 13 personer som anmält sitt intresse. 

 Konsertombud Lennart Svensson . Förnärvarande är ingen konsert inplanerad. 

§14. Det finns inga inkomna motioner eller skrivelser. 

§15. Övriga frågor. 

 Inbjudan till PRO-Oxie till friluftsdag på Törringelund den 14 juni mellan klockan 11.00-

14.00.För underhållningen står Pontus Stenkvist. Ingen föranmälan krävs. 

Önskvärt att fler medlemmar vill vara cafévärdar. 

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar kommer att ske vid ett senare tillfälle. 

Revisor Erling Nielsen samt valberedningens Göran Nilsson och styrelseledamot Sune 

Fredriksson. 

§16. Avslutning av mötet. 

 

 

----------------------------------------------                                      ------------------------------------------- 

Mötesordförande; Elisabeth                                                      Sekreterare; Irene Hansson. 

 Björk Svensson 

 

 

------------------------------------------------                                   -------------------------------------------- 

Justering, Christer Berglund.                                                 Justering, Bo Sörensson. 

 

 

 

 

     



 

 

 

  


