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1. Stämmans öppnande.
Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade
stämman öppnad.
2. Fastställande av röstlängd.
Närvarande var 14 röstberättigade hushåll/medlemmar och 6
styrelserepresentanter. (bilaga 1).
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
a. Till ordförande valdes Ingvar Pettersson
b. Till sekreterare valdes Lisbeth Szantai
4. Val av justerare och rösträknare.
a. Till Justerare valdes Gunnar Carlsson
b. Till rösträknare valdes Gunnar Carlsson och Lisbeth Szantai
5. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Årsstämman har varit utlyst med datum och plats i, Nyhetsbrevet som går till ca: 2.000
adresser (varav ca: 1000 hushåll direkt) med omgivning, under 6 veckor och samtidigt
med annons på Hemsidan www.rydebacksbyalag.se. Nyhetsbrevet har varit tillgängligt för
de som inte har internet på Träffpunkten och på Vårdcentralen och Hemköp. Vi kan därför
säga att vi har täckt in samtliga medlemmar med informationen.
Stämman ansåg att mötet därmed har utlysts enlig stadgarna.
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
Berättelsen som delades ut till samtliga närvarande presenterade summariskt av Ordf.
Ingvar Pettersson. Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes av stämman och lades till
handlingarna.

7. Framläggande av styrelsens balans- och resultaträkning.
Balans- och resultaträkningen för 2019 presenterades av tf kassör Kjell Nyström som
svarade på olika frågor om resultatet. Stämman godkände balans- och resultaträkningen
för 2019. (bilaga 2)
8. Framläggande av revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen medlemmarna på stämman som inget hade att erinra mot
räkenskaperna och tillstyrker att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser – 2019.
10. Val av ordförande
Efter valberedningens (Bo Hansson) presentation valdes Ingvar Pettersson till Ordförande
för 2020.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
a. Ordinarie ledamöter. (8 personer)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Ingvar Pettersson Ordf (1 år omvald)
Kjell Nyström (1 år kvar)
Ann-Charlotte Ericsson (1 år omvald)
Ulla Tilly Mårtensson (1 år kvar)
Lisbeth Szantai (2 år omvald)
Malin Persson (1 år kvar)
Gunnar Bokedal (nyval 2 år)

b. Suppleanter (3 personer)
i. Patrik Christierson (2 år nyval)
ii. Gunnar Carlsson (2 år nyval)
iii. Ulf Nilsson (1 år nyval)
12. Val av revisor och suppleant
a. Valberedningens förslag antogs.
i. Revisor Jonas Bengtsson (omval 2 år)
ii. Revisors suppleant John-Olof Bengtsson (omval 1 år)
13. Val av valberedning.
a. Till sammankallande valdes Bo Hansson (omval på 1 år)
i. Rolf Persson (omval på 1 år)
ii. Agneta Martinsson (omval på 1 år)
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Röstberättigade deltagare
(hushåll).
Jenny Aspenberg
Gunnel Bondesson
Yvonne Fågelström
Rolf Fällström
Folke Gustavsson
Bengt Olsson
Erland Rosberg
Gunnar Carlsson
Patrik Christiersson
Ulf Nilsson
Rolf Persson
Agneta Martinsson
Bo Hansson

Styrelsemedlemmar
Ingvar Pettersson
Kjell Nyström
Malin Persson
Lisbeth Szantai
Gunnar Bokedal
Stephan Bengtsson

