Hasslövs Byalag
Protokoll fört vid digitalt årsmöte den 31 mars via Google Meet

Närvarande: Ameli Karlsson, Jenny Friström, Nicolas Friström, Eva-Lott Uhlin, Bo Bertilsson, Iréne Jonsson,
Eva Hall, Katharina Ejnarsson, Cecilia Meller och Angelica Johansson.
§1

Ordförande Ameli Karlsson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Årsmötet anser att mötet är stadgeenligt utlyst i februari månads byablad som delades ut den
2 februari 2021.

§3

Föreliggande dagordning till mötet godkännes av årsmötet.

§4

Till ordförande för mötet utses Ameli Karlsson.

§5

Till sekreterare för mötet utses Eva Hall.

§6

Till justeringsmän tillika rösträknare utses Cecilia Meller och Angelica Johansson.

§7

Sekreteraren läser upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
Årsmötet godkänner berättelsen och lägger den till handlingarna.

§8

Kassören redogör för bokslut och läser upp revisionsberättelsen för år 2020.
Årsmötet godkänner bokslut och revisionsberättelse och lägger dessa till handlingarna.

§9

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

§ 10

Val av styrelse.
Val av styrelseledamöter: I tur att avgå är: Nicolas Friström, Iréne Jonsson och Ameli Karlsson.
Iréne Jonsson har avböjt återval och Eva Hall har avsagt sig som ledamot. Förslag finns att till
nya styrelseledamöter utse Katharina Ejnarsson, Cecilia Meller och Angelica Johansson.
Årsmötet beslutar att till styrelseledamot på två år för 2021-2022 omvälja Ameli Karlsson.
Samt till styrelseledamot på ett år för 2021 omvälja Nicolas Friström. Till nya styrelseledamöter
på ett år för 2021-2022 utse Katharina Ejnarsson, Cecilia Meller och Angelica Johansson
Styrelsen består således av:
Ameli Karlsson vald för 2021-2022
Jenny Friström vald för 2020-2021
Bo Bertilsson vald för 2020-2021
Eva-Lott Uhlin vald för 2020-2021
Nicolas Friström vald för 2021
Katharina Ejnarsson vald för 2021-2022
Cecilia Meller vald för 2021-2022
Angelica Johansson vald för 2021-2022

§ 11

Årsmötet beslutar att till ny ordförande på ett år utse Ameli Karlsson.

§ 12

Årsmötet beslutar att till revisorer på ett år utse Stig Malm och Kuno Johansson samt till
suppleanter för dessa utse på ett år Kjell-Ove Månsson och Paul Hall.

§ 13

Tillsättande av en valberedning diskuteras. Årsmötet beslutar att styrelsen skall fungera som
valberedning även för år 2021. De som vill bli ledamöter är välkomna.
forts.

§ 14

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2021 skall vara oförändrad. För boende inom byn
150 kr/ familj och för utombys som vill ha byabladet skickat per post 200 kr/familj. För utombys
som vill ha byabladet skickat till sig per epost är medlemsavgiften 150 kr/familj.

§ 15

Lokal utvecklingsplan för Hasslöv
Planen skall tas upp vid varje årsmöte och följas upp med vad som är klart och eventuella nya
frågor som ska läggas till. Ordföranden redovisar för årsmötet befintlig plan och vad som hänt
under 2020 som blev ett annorlunda år med mycket inställda evenemang pga av pandemin.
Årsmötet beslutar godkänna planen och lägger den till handlingarna.

§ 16

Övrigt
Avgående styrelseledamöter Eva Hall och Iréne Jonsson avtackas.
Cecilia Meller föreslår att styrelsen vid nästkommande möte tar upp att undersöka om det
finns önskemål i byn om en hundrastgård då många nyinflyttade har hund, samt undersöka
möjligheterna att be kommunen sätta upp fler papperskorgar längs GC-vägarna och även
undersöka om kommunen delar ut gratis hundbajspåsar.

§ 17

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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