Protokoll fört vid årsmöte med Krokshultsbygdens byalag 19 februari
2017.
Närvarande ca 35 medlemmar
1.
2.
3.
4.

Ordförande Sture Karlsson öppnade mötet.
En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit sedan senaste årsmötet.
Röstlängden fastställdes. Alla närvarande medlemmar över 15 år har rösträtt.
Till ordförande för årsmötet valdes Else-Marie Thunberg och till mötets sekreterare
valdes Siv Alge.
5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Ingmar Olsson och Sven-Åke Johansson
6. Utskick av kallelsen i rätt tid godkändes av mötet
7. Dagordningen godkändes.
8. Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes av mötet.
9. Revisorernas berättelse lästes upp, revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
Balansräkningen för 2016 godkändes.
10. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av medlemsavgift för 2018. Avgiften förblir oförändrad det vill säga 100
kronor per medlem eller 200 kr per familj med hemmavarande barn under 15 år.
12. Val
a. Till ordförande för ett år valdes Siv Alge
b. Till kassör för ett år valdes Karl-Johan Höckerdal
c. Två ordinarie ledamöter valdes för två år. Else-Marie Thunberg och Lars
Svensson.
d. Sture Karlsson valdes vid ett fyllnadsval under ett år.
e. Ny ersättare för två år blev Emelie Thunberg. Omval för två år gjordes av
Martin Hagman.
f. Till revisorer för ett år valdes Per Helgesson och Mikael Svensson. Till
revisorssuppleanter under samma tid valdes Sören Sköld och Ingvor Hagman.
g. Omval gjordes av valberedningen som för ett år består av Ordf. Veine Sjöö,
Hazel Thunberg, Bertil Karlsson och Monica Helgesson.
13. Inga motioner fanns inlämnade från medlemmarna.
14. Övriga frågor.
a. Ängens dag, Ingmar Olsson har avsagt sig omval som ansvarig. Till ny
sammankallande valdes Stig Karlsson. Övriga ledamöter, Ingemar Pettersson
och Ivar Andersson.
b. Mat/kaffe kommittén består av Margaret Olsson sammankallande, Hazel
Thunberg, Inez Wigren, Inga-Lill Wahlsteen, Carola Östergren.
c. Kommittén för Vandringsledens dag består av Veine Sjöö, sammankallande,
Inez Thunberg, Eva Larsson och Siv Alge.
d. Kommittén för midsommar afton består av Else-Marie Thunberg,
sammankallande, Magnus Johansson, Ingvor och Nils-Inge Hagman.

e. Jubileumskommittén består av Else-Marie Hagman, sammankallande, Åke
Svensson, Mikael Svensson och Siv Alge.
f. Vaktmästare för Krokshultsgården är Lars Svensson. Husfru är Inga-Lill
Wahlsteen.
g. Veine påminde om att ansvariga för respektive del av vandringsleden
kontrollerar sin sträcka och meddelar honom om det behövs utföras något
arbete.
h. Förslag på att bilda en ungdomskommitté. Mötet gav styrelsen i uppdrag att
utse en sådan.
i. Till Sture Caremalms minne har föreningen mottagit 10 675 kronor. Förslag
kom på att köpa en minnessak till Stures minne. Mötet beslutade att styrelsen
får i uppdrag att ordna detta. Styrelsen fick också i uppdrag skicka ett tack till
de närmast anhöriga.
j. Som förslag på aktiviteter lämnades, resa, midvinterfestival.
k. Louise Carr förslog att information ska översättas till tyska. Hon tar gärna på
sig det uppdraget.
15. Årsmötet avslutades och ordförande tackade medlemmarna för visat intresse.

Efter årsmötet gav Louise Carr en intressant information om sitt och hennes makes arbete som
arborister.
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