Protokoll fört vid årsstämma för Kroxhultsbygdens byalag
fredagen den 15 februari 2013 in Krokshultsgården

1. Ordförande Else-Marie Thunberg hälsade välkommen till ett välbesökt årsmöte och
öppnade stämman
2. Röstlängden fastställdes – alla närvarande medlemmar över 12 år har rösträtt vid
voteringar
3. Till mötesordförande valdes Else-Marie och till sekreterare Sture Karlsson
4. Till justerare och tillika rösträknare utsågs Ingmar Olsson och Sören Sköld
5. Kallelsen genom personligt utskick godkändes
6. Dagordningen godkändes i oförändrat skick
7. Verksamhetsberättelsen upplästes och lades med gillande till handlingarna
8. Kassören presenterade balansräkningen och revisorernas berättelse föredrogs
9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10. Ordföranden presenterade en verksamhetsplan, som fastställdes
11. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag ändra medlemsavgiften för år
2014: familj med hemmavarande barn betalar 200 kr och 100 kr för enskilda
12. Följande val beslutades:
a. Till ny ordförande för 2013 valdes Sture Karlsson
b. Karl Johan Höckerdal utsågs för ett år till kassör
c. Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes Nils-Inge Hagman och ElseMarie Thunberg
d. Till ersättare för två år utsågs Ingmar Olsson
e. Mikael Svensson och Per Helgesson omvaldes till revisorer på ett år. Ersättare blev
Ingvor Hagman och Sören Sköld
f. Valberedningen omvaldes med Veine Sjöö (sammankallande), Monika Helgesson,
Siv Alge och Bertil Karlsson
13. Inga motioner från medlemmarna hade inkommit
14. Övriga frågor: Bussresa kommer att genomföras under året. SKB:s bergslaboratorium
och Södra Öland föreslogs. Byalaget kommer att subventionera resan. Åke Svensson
blir reseansvarig. After work-träffar kommer fortsätta. Per Wahlstéen har för avsikt att
anordna träff med thailändskt tema. Förslag framfördes att styrelseprotokoll skulle
läggas ut på hemsidan. En gåva överlämnades till kökspersonalen för deras värdefulla
arbete. Else-Marie Thunberg avtackades med blommor för de många framgångsrika
åren som ordförande.
15. Ordförande inbjöd till kaffe och smörgåstårta meddelade att Per Wahlstéen skulle
informera fiberkabelutbyggnad i Kristdalabygden. Årsstämman avslutades.
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