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Protokoll fört vid årsmöte med Krokshultsbygdens byalag 11 mars 2018.

Närvarande 30 medlemmar-

1.

Ordförande Siv Alge öppnade mötet.

2.

En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet.

3.

Röstlängden fastställdes. Alla närvarande medlemmar över 15 år har rösträtt.

4.

Till ordförande för årsmötet valdes Else-Marie Thunberg och till mötets
sekreterare valdes Eva Larsson.

5.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars Svensson och Sören Sköld.

6.

Kallelsen godkändes.

7.

Dagordningen godkändes.

8.

Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp och godkändes av mötet.

9.

Revisorernas berättelse lästes upp, revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen. Balansräkningen för 2017 godkändes.

10.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

11.

Verksamhetsplan och budget för 2018 upplästes och lades till handlingarna med
godkännande.

12.

Fastställande av medlemsavgift för 2019. Styrelsen föreslår oförändrad, 100
kronor per medlem eller 200 kronor per familj med hemmavarande barn under
15 år. Mötet godkände styrelsens förslag.

13.

Val enligt nedan:
a/
till ordförande för ett år omval av Siv Alge
b/
till kassör för ett år omval av Karl-Johan Höckerdal
c/
tre ledamöter för två år omval av Åke Svensson och Eva Larsson,
nyval av Ingvor Hagman.
e/
till ersättare för två år omval av Per-Erik Karlsson och nyval av
Anna Karlsson.
f/
till revisorer för två år valdes Mikael Svensson och Stig Karlsson.
till revisorsuppleanter för ett år valdes Sören Sköld och Anders
Svensson.
g/
omval av valberedningen för ett år, ordf Veine Sjöö, Hazel
Thunberg, Bertil Karlsson och Monica Helgesson.

14.

Inga motioner fanns inlämnade från medlemmarna.

15.

Siv Alge informerade om att Skogs- och miljödag kommer att vara i Krokshult
den 8 september, detta kommer medföra mycket jobb för byalaget, vi kommer
att bilda en arbetsgrupp som arbetar med detta projekt.
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Förslag om att renovera gärdesgårdarna i byn med hjälp från arbetsförmedlingen
och skogsvårdsstyrelsen. Vi tar med detta till styrelsen.
16.

Årsmötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

Dag som ovan
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