Kåseberga Byalag - Årsmötesprotokoll 2018
Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 kl. 18.30 i Byahuset
Närvarande: 33 medlemmar
§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Bengt Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Medlemmar Herbert Wallin och Britt-Inger Tärn som avlidit under
året hedrades med en tyst minut.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes. Bilaga 1

§3

Val av mötesordförande
Årsmötet valde Bengt Isacsson till årsmötesordförande

§4

Val av mötessekreterare
Årsmötet valde Maria Åkesson till sekreterare för årsmötet

§5

Val av justerare/rösträknare
Årsmötet valde Christer Svensson och Ulla-Karin Larsson till att justera
årsmötesprotokollet.

§6

Årsmötets laga utlysning
Årsmötet ansåg att mötet var utlyst enligt stadgarna, Bilaga 2

§7

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2017
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2017. Bilaga 3
Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen. Bilaga 4

§8

Revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Revisionsberättelse lästes upp och det fanns inget att anmärka på
angående bokföringen endast anmärktes på handhavande av reparation
av busskuren därför oenighet om ansvarsfrihet. Bilaga 5a och 5b

§9

Beslut om ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§10

Årsavgift för medlemskap i Kåseberga Byalag
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad, 100 kr/ medlem eller
200 kr/ familj

§ 11

Val av ordförande
Årsmötet valde Bengt Anker (nyval) till ordförande för en tid av 2 år

§ 12

Val av övriga styrelseledamöter
Ingegerd Råberg (nyval) till styrelseledamot för en tid av 1 år
Maria Åkesson (omval) 2 år Ann-Kristin Bjelk (omval) 2 är
1 ledamot vakant ( styrelsen får i uppdrag att försöka lösa vakansen)

§ 13

Val av revisorer och suppleant
Årsmötet valde till revisor Mona Ezzelarab och Ulla-Karin Larsson
suppleant vakant ( styrelsen får i uppdrag att försöka lösa vakansen)

§ 14

Val av tre ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande)
Årsmötet valde Annika Anneby Jansson (sammankallande och Anita Hammer

§ 15

Inkomna motioner
Inga motioner hade kommit in till årsmötet

§ 16

Förslag till verksamhet under 2018 och förslag till budget för 2018
Årsmötet godkände båda förslagen Bilaga 6 och 7
Deltagarna uppmanas också att tänka till och ge förslag till
“ Fokus på byarna” och lämna in till styrelsen

§ 17

Årsmötets avslutande
Ordförande Bengt Isacsson tackade alla närvarande på årsmötet för visat
intresse, styrelsemedlemmar och medlemmar i de olika arbetsgrupperna
tackades också för sitt arbete under det gångna verksamhetsåret.
Bengt Isacsson, Ingegerd Söderman och Per Hellsvik som avgick ur styrelsen
tackades för sina insatser. Med detta förklarades mötet avlutat.

_____________________
Maria Åkesson, mötessekreterare

______________________
Bengt Isacsson, ordförande

_____________________
Christer Svensson, justerare

______________________
Ulla-Karin Larsson, justerare

