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Protokoll för årsmöte i 

Kulturföreningen Björndammens Masugn 
 

Årsmötet hölls drygt två månader försenat på grund av coronapandemin. 
Deltagarna – 15 personer inklusive styrelsen – fick sitta på behörigt 
avstånd från varandra i Masugnens stora lokal. 
 
• Ordföranden Lars-Erik Larsson hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 
 
• Till årsmötets ordförande valdes Caspar Almalander. 
 
• Till årsmötets sekreterare valdes Tommy Schönstedt. 
 
• Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var utlyst enligt stadgarna. 
 
• Deltagarna fastställde också dagordningen. 
 
• Till årsmötesprotokollets justeringspersoner valdes Jill Dunker och Lars 
Ivarsson. 
 
• Ordförande Lars-Erik Larsson föredrog verksamhetsberättelsen. 
Fram till dagens datum har 37 personer löst medlemsavgiften 100 
kronor. 
Styrelsen har under 2019 fram till i dag bestått av Lars-Erik Larsson, 
Björn Hallberg (kassör), Tomas Ljungkvist, Lars Ivarsson, Hanserik 
Folkesson och Tommy Schönstedt (sekreterare). 
Föreningen har haft en rad evenemang som dragit många besökare till 
Masugnen: 
Squaredansföreningen, Masugnsloppet, ABBA-konsert med musikanten 
Simon Stålspets och operasångerskan Emilia Utter, den mångkulturella 
musikgruppen Hundra, Värdshusjazzen med Karin Risberg samt 
Masugnens dag med bland andra Gösta och Lena Linderholm. 
Hemvärnet i Malmköping har skött parkeringen samt sålt korv. 
Föreningen har avtal med samfälligheten i Björndammen om utnyttja 
marken för sex evenemang per år. 
 
• Kassören Björn Hallberg redogjorde för ekonomin i föreningen. Han 
förklarade att arrangemangen givit blandade ekonomiska resultat. ABBA-
konserten gick strålande ekonomiskt, medan Masugnens dag hade ett 
riktigt dåligt ekonomiskt resultat. 



I kassan finns i dag som ovan 9 380 kronor, inklusive de 5 000 kronor 
som ordförande Larsson har lånat ut till föreningen för att stärka 
likviditeten. Han har utfäst ett löfte om att låna föreningen ytterligare  
5 000 kronor om det behövs. Pengarna ska återbetalas när föreningen 
får tillräckliga inkomster.  
Föreningen har fått uppskov med årshyran 4 000 kronor till Holmen som 
äger Masugnen  
Föreningens skulder uppgår i dag som ovan till 6 000 kronor: hyran till 
Holmen 4 000 kronor samt 2 000 kronor till Ärla IF för en annonsplats. 
 
• Revisorerna Rolf Rehnholm och Björn Berglöv har granskat 
föreningens räkenskaper och Rolf Rehnholm läste upp 
revisionsberättelsen: 
"Vi har granskat protokoll, styrelsens årsredovisning och löpande 
ekonomiska redovisning med tillhörande verifikationer. Böckerna är förda 
med ordning och reda och kassaböckernas saldon överensstämmer med 
bank- och plusgirobesked. 
Årets förlust är 6 712 kronor. 
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna samt 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret." 
 
• Årsmötet gav därefter enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 
 
• Kulturföreningen Björndammens Masugn har en verksamhetsplan för 
2020. Men på grund av coronapandemin kommer verksamheten med all 
sannolikhet inte att bli som planerat: 
19 juni skulle Squaredansföreningen hyrt lokalen, men arrangemanget är 
flyttat till nästa år.  
I juni skulle lokalen ha hyrts ut för ett bröllop. Det är nu framflyttat till 
augusti. 
11 juli har vi bokat Julikvartetten. Om coronarestriktionerna då kvarstår 
vet vi inte i dag. 
2 augusti hålls Antikmässan, där "Bygglovs-Willy" Björkman bland annat 
ska ha världspremiär för sin nya låt om Masugnen. På mässan ska det 
också ske värdering av medhavda föremål. Plus mycket annat. Om 
mässan kan hållas på grund av coronasituationen vet vi ännu inte. 
22 augusti har vi bokat musikanten Simon Stålspets och hans orkester 
STORK som nyligen släppt bandets första album.  
 
• Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor för 2021. 
 
• Lars-Erik Larsson omvaldes till föreningens ordförande. Omvalda blev 
också Björn Hallberg och Tomas Ljungkvist. Jill Dunker valdes till 



suppleant i styrelsen. Lars Ivarsson, Hanserik Folkesson och Tommy 
Schönstedt är sedan förra årsmötet valda på två år. 
Styrelsen kommer att konstituera sig vid nästa styrelsemöte, vilket 
styrelsen också gjorde förra verksamhetsåret. 
 
• Revisorerna Rolf Rehnholm och Björn Berglöv omvaldes enhälligt. 
 
• Valberedningens två ledamöter Leif Jacobsson och Rolf Rehnholm 
omvaldes enhälligt. 
 
• Inga motioner har kommit in till årsmötet.  
 
• Årsmötets ordförande Caspar Almalander förklarade årsmötet avslutat. 
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