Protokoll från Kåseberga Byalags Årsmöte 2014-07-23
Närvarande: 40 medlemmar.

§1. Årsmötet förklarades öppnat.
§2. Dagordningen godkändes (bilaga 1).
§3. Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Isacsson.
§4. Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Lindqvist.
§5. Till justerare och rösträknare valdes Bruno Beijer och Jonny Persson.
§6. Årsmötet konstaterades har blivit laga utlyst.(kallelsen enl bilaga 2)
§7. Verksamhetsberättelse för Kåseberga Byalag 2014, föredrogs av
ordföranden som gick igenom den grundligt på årsmötet (bilaga 3).
Kassören gick igenom revisionsberättelsen. Beslutades att överskottet skall
överföras till nästa år (bilaga 4).
Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.
§8. Revisorerna konstaterade att allt var korrekt redovisat. De vill dock
framföra två synpunkter som måste åtgärdas:
Protokollen måste komma in tidigare till revisorn än vad det år gjort detta år.
Närvarolista måste stå med på alla protokoll.
§9. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet till styrelsen. Medlemmarna
gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§10. Till ordförande föreslogs Bengt Isacsson. Han valdes till ordförande på 1
år.
§11. Förslag på två ordinarie ledamöter som ska sitta 2 år vardera, är Bruno
Beijer och Ove Söderling. Medlemmarna valde båda två som ledamöter i 2 år.
Diskuterade mötet om det skulle bli fyllnadsval då sittande sekreterare uttryckt
önskan om att avgå innan denne uppfyllt hela sin period på två år. Det blir
dock inte nödvändigt då sekreteraren går med på att sitta kvar sitt resterande
år.

§.12. Till revisorer föreslås omval och detta godkändes. Medlemmarna valde
till revisorer på ett år Bo Wallin och Göran Nilsson. Stig Nilsson valdes som
revisorsuppleant.
§13. Till valberedning valdes på ett år, (ordförande och sammankallande)
Anna-Karin Lundgren, Björn Berglund och Per Kverrstad.
§14. Inkomna propositioner var en, från styrelsen. Styrelsen föreslog att
medlemsavgiften sänks till 100 kr per person och 200 kr per familj. Mötet
beslöt att medlemsavgiften sänks till 100 kr /person och 200 kr /familj.
(Bilaga 5).

§15. Inga motioner hade inkommit.
§16. Förslag till verksamhet 2015 föredrogs. Se bilaga 5, ”förslag till
verksamhet 2015”. Förslaget godkändes av medlemmarna.
§.17. Kommande budget: Se föregående års utfall. Kostnader för
verksamheten bedöms motsvara föregående år.
§ 18. Öriga frågor:
.a Graverne:
Ove Söderling informerade om arbetet och finansieringen av projektet.
Besked väntas i höst från Länsstyrelsen om hur den fortsatta röjningen ska utföras
.b Finns Bob G Lind, som syntes/hördes mycket vid stenarna för något år sedan
kvar? Han har ej setts till vid stenarna de senaste två åren. En teori från en medlem
är att han har flyttat och fått nytt projekt.
.c Vad ska hända med gamla bensinstationen? På förra årsmötet har ägaren gjort
en utförlig redogörelse om dess planer. Kortfattat vill de bygga andelslägenheter på
tomten.
.d Trappan ner till stranden är i behov av renovering.
.e Översiktsplanen som visades för några år sedan, vad är status på den?
Framtidsgruppen har redovisat för kommunen sitt arbete och kommunen har visat sig
positiv till den. Planerat är ett samarbetsprojekt mellan Kåseberga byalag
framtidsgrupp och kommunen ska långsiktigt 10-15 år mynna ut i en ny fördjupad
översiktsplan
.f Cykelbanan till Ystad:
Ordföranden lämnade en kort redogörelse.
.g Farthinder:
Önskemål om sänkning av hastigheten genom byn med hjälp av farthinder.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare på detta.
.h Gångbana från stora parkeringen längs med Ales väg.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare på detta.
.i ”Skyltprojektet” :
Ove Söderling redogjorde för arbetet som han och Herbert Wallin lagt ner mycket tid
på och som dom nu behövde hjälp med att slutföra.
Malin Lobell Brodersen erbjöd sig att hjälpa till med detta.
Årsmötet beslöt att anta erbjudandet från Malin.
.j Logotype:
Frågan om varför inte Byalaget har någon logotype togs upp.
Årsmötet ansåg inte detta var något att arbeta vidare på.
.k Ansökan om medel till åtgärder i byarna:
Ordföranden informerade om detta.
Årsmötet beslöt att skriftliga förslag på vad vi skulle kunna använda eventuella
pengar till skall lämnas till styrelsen. Senaste ansökningsdatum till Ystads Kommun
är 2014-08-29, varför styrelsen måste ha eventuella förslag senast 2014-08-20.
.l Ystads Kommuns Projekt ”Fokus på byarna”:
Bruno Beijer informerade om detta.
§ 19.Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet
2014 för avslutat.
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