
Mefjärds Sportstugeförening 2023-03-15 Kallelse årsmöte 2023 

Mefjärds sportstugeförening - årsmöte 2023 
 
Styrelsen har härmed nöjet att kalla till föreningens 71: a årsmöte. 
 
Tid: onsdag den 15 mars 2023, kl. 18.30 
 
Plats: OBS NY ADRESS OCH LOKAL!  
Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Gamla stan, lokal Vardagsrummet. 
 
OBS! Kallelsen skickas till alla som lämnat e-postadress, samt i de fall e-postadress saknas, 
per post till en per tomt. Meddela era medägare!  
 
Meddela din e-postadress till styrelsen@mefjard.se 
 
Dagordning för årsmötesförhandlingarna 

1.   Anteckning av närvarande medlemmar och företrädda fastigheter 
2.   Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning 
3.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
4.   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
5.   Verksamhetsberättelse 2022 
6.   Revisionsberättelse 
7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8.   Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

a. Två motioner från medlemmar, bifogas kallelsen 
b. Ansvariga Valborg inkl. släckning av brasan 
c. Ansvariga Midsommar, tomterna 1:07-1:26 
d. Ansvariga Mefjärdsjoggen 

9.   Beslut om budget för 2023 (se kallelse) samt därav följande årsavgifter. 
10. Fråga om obligatoriska skötseldagar 2023 samt dagsverksavgifter och  
       rutinerna för betingarbete. Styrelsens förslag på skötseldagar för 2023 är 

a. söndag 9/4 kl 13-17 
b. lördag 17/6 kl 10-14 
c. lördag 12/8 kl 13-17 därefter grillafton från kl 18 

11. Val av styrelseordförande för en tid av två år 
12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 
13. Val av två revisorer jämte en suppleant 
14. Val av två ledamöter, varav en sammankallande samt en suppleant till  
      valnämnd 
15. Övriga ärenden 

a. inga övriga ärenden 
16. Mötets avslutande 
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Styrelsens förslag till budget för 2023 
 

RESULTATRÄKNING Budget 2023 

 
Utfall 2022 Utfall 2021 

Intäkter    

Medlemsavgifter 287,000 287,000 246,000 

Skötseldagsavgifter 0 2,250 5,250 

Övriga intäkter 0 0 28,800 

Summa intäkter 287,000 289,250 280,050 
    

Kostnader    

Förbrukningsinventarier -20,000 -7,953 -13,990 

Bryggkostnader* -140,000 -3,629 -540,000 

Byggnadskostnader** -100,000 0 0 

Maskinkostnader -30,000 -12,003 -53,115 

Brunnskostnader  -20,000 -22,544 -56,007 

El, Renhållning -7,000 -6,438 -6,206 

Medlemsträffar, Styrelsekostnader -27,000 -25,994 -6,087 

Försäkring -6,000 -5,571 -5,510 

Webbkostnad -1,700 -1,546 -1,109 

Redovisningskostnader -2,700 -2,535 -2,085 

Köpta tjänster*** -15,000 0 -10,171 

Bankavgift -1,500 -1,336 -1,334 

Övrigt -1,100 -250 -785 

Summa kostnader -372,000  -89,799 -696,398  

Utnyttjande av reparationsfond -85,000 0 476,131 

Ränteintäkt 0 341 0 

Årets vinst/förlust 0 199,792 59,784 
    

Specifikation Reparationsfond    

Ingående balans 245,000 50,000 476,131 

Avsättning årets vinst  195,000 50,000 

Utnyttjande av fond** -85,000 0 -476,131 

Utgående balans  165,000  245,000 50,000 
 

 

  

*Bryggkostnader 2023 avser reparation av Östra bryggan 
** Byggnadskostnader 2023 avser start av ny brandstation   
** *Köpta tjänster 2023 avser el-dragning till brandstationen 

 

 

  
 

  

  
 
 


