
Protokoll för vid årsstämma i Föreningen Billingsudde vänner, 

lördagen den 25 mars 2017. 

 

 
Plats: Billingsudde 

Deltagare:  14 medlemmar 

 

 

§1 Årsstämman öppnas 

 

Föreningens ordförande Ingvar Kvernes hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för 

öppnat.  

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

 

Beslut: -     till ordförande för mötet valdes Ingvar Kvernes 

- till sekreterare valdes Jan-Erik Billinger 

- till protokolljusterare valdes Ingegerd Karlsson och Per-Anders Lindqvist. 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

 

Ordföranden föreslog att närvarolistan samtidigt fungerar som röstlängd. 

 

Beslut:  - att närvarolistan fungerar som röstlängd. 

 

§4 Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande 

 

Ordföranden redogjorde för hur kallelsen till årsstämman skickats ut och tillkännagetts på 

föreningens hemsida. 

 

Beslut: 

- stämman ansåg att mötet stadgeenligt utlysts. 

 

§5 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut: 

- den utdelade föredragningslistan godkändes. 

 

 

§6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 

 

Ordförande kommenterade verksamhetsberättelsen och kassören kommenterade den 

ekonomiska redogörelsen. Påtalades att förenings goda resultatutfall baseras på ideella 

insatser. Kassören kommenterade den ekonomiska redogörelsen och konstaterade att utgifter 

och intäkter varit något lägre under 2016 jämfört med året innan. Samtidigt kan vi glädjas åt 

ökad uthyrning. Ordföranden riktade ett tack till alla som gjort värdefulla insatser under det 

gångna året, särskilt Louise och Per-Anders Lindqvist samt Anna-Britta Eriksson som tar ett 

stort praktiskt ansvar för fastigheten och den löpande verksamheten  

 

Beslut: 



- verksamhetsberättelsen godkändes, 

- balans- och resultaträkning fastställdes. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse  

 

Ann-Sofi Höglund föredrog revisionsberättelsen. 

 

Beslut: 

- stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

 

 

§8 Ersättning till styrelse och revisorer 

 

Beslut: 

- att inga arvoden utgår till förtroendevalda. 

 

§9 Verksamhet och budget för år 2017 

 

Ordföranden informerade om verksamhet och budget för år 2017 som i allt väsentligt följer 

det som gällt under närmast föregående år. 

 

Beslut: 

- verksamhetsinriktning och budget för år 2017 godkändes. 

 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2017 

 

Styrelsen har föreslagit oförändrad medlemsavgift, 150 kr för enskilda och 400 kr för familj. 

 

Beslut: 

- medlemsavgifterna fastställdes enligt förslag. 

 

§ 11 Val 

 

Kajsa Billinger föredrog valberedningens förslag till funktionär. 

 

Beslut: 

- Ingvar Kvernes valdes till ordförande för ett år, 

- Louise Lindqvist och Johan Fjellström valdes till ledamöter av styrelsen på 

två år. Samtidigt meddelades att Ulla Dersjö, Jan-Erik Billinger och Kent 

Ekberg är valda på två år och kvarstår i styrelsen ytterligare ett år, 

- Ann-Sofi Höglund och Sven Årnes valdes till revisorer, 

- Sven Årnes (sammankallande), Anna-Britta Eriksson och Eva Rickardsson 

valdes till att ingå i informationsgruppen, 

- Kajsa Billinger (sammankallande), Anna-Britta Eriksson, Ingegerd Karlsson, 

Stig Axelsson, Ann-Sofie Höglund och Sven Årnes valdes till att ingå i 

verksamhetsgruppen, 

- Per-Anders Lindqvist (sammankallande), Bo Höglund, Morgan Bjerge, Lars 

Eriksson, Klas Lundgren, Niklas Jansson och Curt Dersjö valdes till att ingå 

i fastighetsgruppen, 



- Peter Stavgren (sammankallande), Lars Bjerge och Thomas Stavgren valdes 

till att ingå i utemiljögruppen, 

- Anna-Britta Eriksson valdes som ansvarig för lokaluthyrning, 

- Louise Lindqvist valdes som ansvarig för kök- och servering. 

- Anders Andersson, (sammankallande), Kajsa Billinger, Ulf Rickardsson och 

Erik A. Eriksson valdes till att ingå i valberedningen. 

 

 

§ 12 Långsiktig inriktning av verksamheten 

 

Under hösten tillsatte styrelsen en framtidsgrupp bestående av Anders Andersson, Anna 

Ekenbäck, Per Gärdt och Kajsa Billinger. På årsmötet presenterade Kajsa Billinger gruppens 

förslag om att bygga en altan på västra och södra sidan utefter fastigheten. Detta skulle öka 

attraktionskraften och göra det möjligt med servering på dagtid med kaffe, våfflor och glass. 

Förslaget omfattar också iordningställande av en badplats och på sikt möjligheten till att 

hyra/låna ut båt och kanoter. Förhoppning är att detta skall locka fler barnfamiljer att komma 

till Billingsudde. En preliminär uppskattning av kostnaderna pekar på i storleksordningen 

50 000 – 70 000 kr för byggandet av altanen som en första steg.  Det betonades att en 

förutsättning för att realisera planerna är att Arvika kommun godkänner dem. 

 

Styrelsen har tagit del av framtidsgruppens förslag och föreslår att årsmötet ställer sig bakom 

dem. 

 

 

Beslut: 

- årsstämman tog med gillande emot den föreslagna planen och ställer sig 

bakom de föreslagna expansionsplanerna, 

- styrelsen fick i uppdrag att förverkliga planerna och ansöka om 

byggnadslov. 

 

 

§ 13 Tid för nästa årsstämma 

 

Beslut: 

 - styrelsen fick i uppdrag att fastställa tid för nästa årstämma. 

 

 

§ 14 Stämman avslutades  

 

Ordföranden meddelade att stämmoprotokollet kommer att finnas på anslagstavlan på 

Billingsudde och på föreningens hemsida. Därefter avslutades stämman och ordföranden 

passade på att tacka alla närvarande för engagemanget. 

 

 

 

Vid pennan    Justeras 

 

 

 

Jan-Erik Billinger  Ingegerd Karlsson Per-Anders Lindqvist  


