Bråns byahusförening
Information från Bråns byaförening och Bråns byahusförening, 2022-02-21
FÖRSLAG INFÖR FÖRENINGARNAS ÅRSMÖTEN
Årsmöten för Bråns byaförening och Bråns byahusförening kommer att hållas den 23 mars i byahuset, se
kallelse/inbjudan på nästa blad. Under möteskvällen kommer ett förslag om att slå samman föreningarna att
presenteras.
BAKGRUND
Bråns byaförening har funnits sedan slutet av 80-talet och föreningens syfte är att öka trivseln i byn genom att
skapa gemenskap genom olika aktiviteter. Föreningen har också bevakat olika byaintressen såsom Brånsjön,
björkallén med mera. Byn hade fram till 2013 en central samlingsplats i byn i skolan, den är numera nedlagd
och såld. De engagerade i byaföreningen och flertalet bybor har sedan dess känt att det saknats en gemensam
samlingsplats i byn.
Det tidigare EFS-huset lades ut till försäljning hösten 2020 och flera i byn såg det som en utmärkt chans att
tillskapa ett byahus. För att byn inte skulle gå miste om att kunna förvärva huset köpte två privatpersoner
byggnaden, med det uttalade målet att byahuset ska ägas och förvaltas av föreningen. Bråns byahusförening
bildades med antagna stadgar 2021-01-13.I förlängningen är ägandet av byahuset ett medel för att öka trivseln
i byn bland annat genom att det finns en gemensam, central samlingsplats. Syftet med föreningarna är i stort
överensstämmande, förutom att byahusföreningen även ska driva ett byahus.
Byahusföreningen har sedan bildandet
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●
●
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●
●

samlat in handpenning till inköp av huset, här bidrog flera personer från Brån med “andelar” á 6000 kr.
kontrakterat skötselavtal med Länsstyrelsen avseende enklare drift av reservatet vid Brånsjön.
Föreningen erhåller 13 500 kr/år.
organiserat sig (med organisationsnummer) med en styrelse och arbetsgrupper för drift, renovering,
utveckling och kommunikation.
skrivit nyttjanderättsavtal med ägarna av huset, för att möjliggöra bidragsansökningar.
blivit medlem i Bygdegårdarnas riksförbund.
ordnat så att LTA brunnen för avlopp är nedgrävd.
i samarbete med Bråns byaförening, trots pandemin, genomfört flera aktiviteter såsom älgköttsoppa
och Spökvandring.

Byahusföreningen har även sökt pengar från
●
●
●

Östen Berglundsstiftelsen för ljuddämpning och trivselåtgärder i stora salen, beviljat.
för inköp av byggnaden. Förutsättning är att kommunen bidrar med 30%, vilket kommunen sagt ja till.
Besked från Boverket kommer senast 31 maj.
för anpassning av byggnaden för funktionshindrade, med bland annat ny toalett. Besked från Boverket
kommer senast 31 maj.

Bråns byahusförening
Kallelse och inbjudan till årsmöten för Bråns byaförening och Bråns byahusförening.
23 mars 2022 kl 18:00, vi bjuder på fika!
Plats: Byahuset
Samtliga bybor bjuds in till närvaro på årsmötena. Rösträtt får man genom att betala in medlemsavgift. Förslag
kommer att läggas att medlemmar i byaföreningen per automatik blir medlem i byahusförening om årsmötet
beslutar om samgående.

MEDLEMSAVGIFTER
Byaföreningens medlemsavgift är 100 kr/familj och år, alternativt 70 kr/enskild
person och år. Betalas via plusgiro 472 21 69 - 2. Skriv namn och adress.
Byahusföreningens medlemsavgift är 200 kr/familj och år. Använd QR-koden,
swishnummer 123 366 87 38 eller Bankgiro 5729-5081 . Skriv namn och adress.
Stadgarna för de båda föreningarna samt Byahusföreningens nyttjanderättsavtal
kan beställas genom mail till marcel@exergi.net. Det går också bra att ringa tfn
070-606 33 06. De båda föreningarnas stadgar samt nyttjanderättsavtalet kommer
även att finnas tillgängliga under möteskvällen.

AGENDA
18:00
Årsmöteskvällen inleds med gemensam information och frågestund för båda föreningarna.
Informationen gäller förslaget att sammanslå båda föreningarna. Därvid ges möjlighet att ställa frågor kring en
sammanslagning om så beslutas samt diskussioner, avvägningar för- och nackdelar. Yttranderätt för samtliga.
18:45
Fikapaus
19.00
Årsmötena startar, se bilagda dagordningar

Bråns byahusförening
Årsmöte för Bråns byaförening 2022-03-23

FÖRSLAG
Den 23 mars 2022 läggs förslaget att slå ihop Bråns byaförening och Bråns Byahusförening.
I praktiken betyder det att byaföreningen läggs ner och årsmötet beslutar att föra över byaföreningens
tillgångar till byahusföreningen. Godtas förslaget, uppdras till styrelsen att verkställa det. Årsmötet tar upp
frågan om styrelsens ansvarsfrihet och kassörens ekonomiska rapport. Efter det avslutas årsmötet för
byaföreningen.
Dagordning för Bråns byaförening, 2022-03-23
Dagordning om medlemsmöte godkänner förslaget om att Bråns byaföreningen läggs ned
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Val av två justerare
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Föredragning av förslaget att lägga ned föreningen
Val av ändamål för föreningens ekonomiska tillgångar och värdehandlingar
Val av fortsatt administration kring hemsida och facebookgrupp
Övriga ärenden

Dagordning om förslaget om nedläggning inte godtas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Val av två justerare
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av två suppleanter till styrelsen
Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för kommande
verksamhetsår
Val av valberedning
Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
Övriga ärenden

Nuvarande styrelse: Marcel Berkelder, Ylva Hedberg Fransson, Michael Jacobsson, Eric Lindström,
Ulrika Edberg, Britt-Mari Falk och Elisabeth Åkerlund.

Bråns byahusförening
Årsmöte för Byahusföreningen 2022-03-23.
Dagordning
1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
2. Val av två justerare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande i styrelsen
9. Val av övriga ledamöter i styrelsen
10. Val av två suppleanter till styrelsen
11. Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för kommande verksamhetsår
12. Val av valberedning
13. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
15. Övriga ärenden
Nuvarande styrelse är:
Lisa Persson, Veronika Tängdén, Lars Olof Larsson, Ika Isaksson, Marcel Berkelder.
Valberedningen är Veronika Tängdén och Ylva Hedberg Fransson
Motion:
Styrelsen framlägger motion om stadgeändring1.
Nuvarande lydelse:
§ 20. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION
Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra
följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande
röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är
syftet med mötet.
Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla organisation enligt årsmötets beslut.
Förslag till lydelse:
§ 20. FÖRENINGENS UPPHÖRANDE
Om föreningen ska upphöra på grund av brist på engagemang och/eller ekonomiska orsaker eller annat, skall
beslut om det fattas vid två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie. För att beslut skall vara giltigt
krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska
framgå varför föreningen skall upphöra. Upplöses föreningen skall dess styrelse verka för att det bildas en
förening i byn som verkar för att bevaka byns gemensamma intressen och främja trivseln i byn.
Byahusföreningens behållna tillgångar skall i första hand tillfalla en sådan förening och beslutas av årsmötet. I
andra hand en förening eller organisation enligt årsmötets beslut.

1

§ 19. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR
För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, därav minst ett ordinarie.

