
Årsmöte TFF 2022 10 maj 2022 

Närvarande: Per Levinsson, Per Flensburg, Agnes Agocs, Magnus Liedberg, Hans-Åke Lund, 
Eva Lundh, Åke, Jansson Ulrika Skinnari, Susanne Forslund, Raija Savolainen, Markel 
Bertilsson 

§1- Årsmötets öppnande 

Per Levinsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna 

§2 Föregående årsmötets protokoll 

Inga anmärkningar 

§3 Val av ordförande för mötet 

Valdes Per Levinsson 

§4 Val av sekreterare för mötet 

Valdes Per Flensburg 

§5 val av justeringsmän tillika rösträknare 

Valdes Magnus Liedberg 

§6 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt 

Konstaterades att mötet var stadgeenligt utlyst 

§7 fastställande av dagordningen 

Fastställdes utdelad dagordning 

§8 Verksamhetsberättelese 

Ordföranden delade ut verksamhetsberättelsen (bil 1) som därefter godkändes och lades till 
handlingarna 

§9 revisionsberättelse 

Föredrog Magnus Liedberg revisionsberättelsen (bil 2) och föreslog att styrelsen skulle 
beviljas ansvarsfrihet 

 
§10 fastställande av balans- och resultaträkning 

Presenterade kassören balans- och resultaträkning (bil 3) som godkändes och lades till 
handlingarna 



§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för tid revisionen avser  

Ansvarsfrihet beviljades 

§12Val av ordförande, ordinarie ledamöteroch suppleanter 

Samtliga omvaldes 

 
§13 Val av revisorer 

Magnus Liedberg och Åke Jansson omvaldes 

§ 14 Val av Valberedning 

Maria Österbacka och Johan Skinnari utsågs 

§ 15 Behandling av motioner och förslag från styrelsen 

Inga dylika förelåg 

§ 16 beslut om styrelsens förslag om kommande års verksamhetsplan  

Presenterade ordföranden förslagslådan (bil 4). Till denna fogades följande förslag: 

- Anläggande av promenadstigar och med anledning av detta, studiebesök i Bredared 

- Sätta upp en bokhylla med böcker som ska tillhöra hembygdsgården men kan lånas 

- Se över låssystemet t.ex. kodlås, app 

- Ordna ventilation i förrådet där elektroniken står om hembygdsgården görs mer tillgänglig 

- Inrätta en containerbutik 

- Kris och energiträff 

- Hemvändarkväll med filmförevisning 

§ 17 beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Bestämdes medlemsavgiften oförändrad: 100 kr/person och 200 Kr/familj 

§ 18 Övriga ärenden 

- Åke berättade om kommunens våtmarkprojekt,  

- Magnus berättade att de bytt elektroder på hjärtstartare,  

- Förslag väcktes att byta namn till Tärby byalag eftersom det förmodligen skulle underlätta 
att få bidrag 

 
§ 19 Årsmötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet och församlingen högg in på smörgåsar och kaffe innan vi 
skiljdes i nattens mörket. 



Bil 1. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse, Tärby Fritidsförening, 2021 
Ännu ett år i Pandemins skugga gjorde att antalet aktiviteter blev få till antalet. 4 mars 
styrelsemöte 
24 mars digital workshop ang den långsiktiga utvecklingen av Fristadbygden Hanverkscafé 
hölls från 15 september och framåt några gånger på hösten. Årsmöte hölls den 26 september 
där nya styrelsemedlemmar valdes in.  

Tärby Whiskysällskap hade provningar 13 augusti och 15 oktober.  

Övriga aktiviteter 
Det hölls en digital workshop med Framtid Fristad den 24 mars angående långsiktig 
utveckling av Fristadsbygden.  

Förutom detta har det varit mycket aktivitet i Facebookgruppen och medlemmar har hjälpts åt 
för att få byn att fungera bra.  

Föreningslokalen har hyrts ut några gånger.  

Projekt 
Vi har gjort upp en lista med ett antal projekt vi vill genomföra. Den finns på vår hemsida 
(http://www.tarbyff.se) och man kan där anmäla sitt intresse för att delta i något eller några av 
projekten. Någon i styrelsen står som kontaktperson, men ska projekten kunna genomföras 
behövs det fler deltagare.  



Bil 2, Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse			
 

Till årsmöte i Tärby FritidsFörening   

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2021 i Tärby 
Fritidsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av 
vår revision.   

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid 
med stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.   

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagens principer.   

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, 
disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  Vidare vill vi berömma att det tecknats ett 
förmånligt elavtal, att föreningen inte längre behöver redovisa moms för såld el samt att det 
är tydligt att vi inte behöver deklarera föreningens ekonomi till Skatteverket. 

Tärby den 30 mars 2022  

  

Åke Jansson   Magnus Liedberg 



Bil 3. Balans- och resultaträkning 



Bil 4 Verksamhetsplan
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