Kåseberga Byalag - Årsmötesprotokoll 2015
Protokoll fört vid årsmötet torsdagen den 16 juli 2015 klockan 18.00 i Byahuset
Närvarande: 44 medlemmar i Kåseberga Byalag
Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra Sylvia Hansson, Ulla-Britt Hammer
och Bertil Mårtensson som avlidit under året.
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Bengt Isacsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen för årsmötet godkändes. Bilaga 1
§ 3 Val av mötesordförande
Årsmötet valde Bengt Isacsson till ordförande för årsmötet.
§ 4 Val av mötessekreterare
Årsmötet valde Anita Hammer till sekreterare för årsmötet.
§ 5 Val av två justerare/rösträknare
Årsmötet valde Leo Hagberg och Nils-Ingvar Nilsson att justera
dagens protokoll.
§ 6 Årsmötets laga utlysning
Årsmötet ansåg att mötet var utlyst enligt stadgarna. Bilaga 2
§ 7 Årsberättelse och ekonomisk redogörelse
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Bilaga 3
Årsmötet godkände den ekonomiska redovisningen. Bilaga 4
§ 8 Fråga om användande av överskott
Årsmötet beslöt att årets överskott skulle föras över till kommande räkenskapsår.
§ 9 Revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Årsmötet godkände revisionsberättelsen. Bilaga 5
§10 Beslut om ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015.
§11 Årsavgiften för medlemskap i Byalaget
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad, dvs 100 SEK / medlem
eller 200 SEK / familj.

§12 Körersättning vid uppdrag för Byalaget
Årsmötet beslöt att körersättning skall utgå vid uppdrag för Byalaget och då följa
gällande statlig praxis.
§13 Val av ordförande
Årsmötet valde Bengt Isacsson till ordförande för år 2015/2016.
§14 Val av övriga styrelseledamöter:
nyval av en ledamot, omval av två ledamöter samt fyllnadsval av en
ledamot
Årsmötet valde Leif Nilsson (nyval) till styrelseledamot för en tid av 2 år,
Anita Hammer och Ulla-Karin Larsson (omval) till styrelseledamöter för en
tid av 2 år samt
Maria Åkesson (fyllnadsval) till styrelseledamot för en tid av 1 år.
§15 Val av revisorer och suppleant
Årsmötet valde Bo-Erik Wallin (omval) och Mona Ezzelarab (nyval) till revisorer
samt Stig Nilsson till suppleant för år 2015/2016.
§16 Val av tre ledamöter i valberedningen (varav en sammankallande)
Årsmötet valde Leo Hagberg, Christer Svensson (sammankallande) och
Ingrid Weitner till ledamöter i valberedningen för år 2015/2016.
§17 Motion angående ändring av verksamhetsåret och antalet ledamöter
(ordinarie samt suppleanter) i styrelsen
Bilaga 6
Årsmötet beslöt antaga de inkomna motionerna, dock med undantag av
tidpunkten för föreningens årsmöte.
Årsmötet beslöt att ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 juni.
§18 Inkomna övriga motioner
Inga fler motioner hade inkommit.
§19 Förslag till verksamhet under 2016
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhet för år
2015/2016.
Bilaga 7
§20 Förslag till budget för 2016
Årsmötet beslöt godkänna styrelsens budgetförslag för år 2015/2016.
Bilaga 8
§21 Årsmötets avslutande
Ordförande Bengt Isacsson tackade medlemmarna för visat intresse och
förklarade årsmötet 2015 för avslutat.

Ordförande Bengt Isacsson tackade de avgående styrelseledamöterna;
Ove Söderling, Karin Lindqvist och Göran Nilsson för deras värdefulla arbete
i styrelsen och överlämnade en blomstergåva.

——————————————
Anita Hammer, sekreterare

—————————————Bengt Isacsson, ordförande

——————————————
Leo Hagberg, justerare

—————————————Nils-Ingvar Nilsson, justerare

