Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby i
församlingshemmet den 26 april 2011.
§ 1 Ordf. Wiking Henricsson öppnar årsmötet.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet väljs Wiking Henricsson.
§ 3 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet väljs Inga Lill Högberg
§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Att justera dagens protokoll och vara rösträknare väljs Frans Malmros och Peter Olausson.
§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkänns.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Sekr. föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2010, vilken godkänns och läggs till
handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse
Utfall för 2010 genomgås och revisorernas berättelse föredras och läggs till handlingarna.
§ 8 Fastställande av balansräkning
Byalagets räkenskapssiffror presenteras och den utgående balansräkningen för verksamhetsåret
2010 fastställs.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift
Beslutas att medlemsavgiften för 2012 ska vara oförändrad, 150 kr per hushåll och år.
§ 11 Val av ordförande för ett år
Beslutas att till ordförande för ett år välja Gunilla Arvidsson.
§ 12 Val av styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen för 2 år omväljs Per-Anders Andersson och Catarina Nilsson samt nyväljs
Ingvar Svensson (Johan Andersson, Göran Hansson och Peter Olausson kvarstår ytterligare 1 år).
§ 13 Val av revisorer samt ersättare för dessa
Till revisorer för 1 år omväljs Ingvar Andersson och Bengt Johansson.
Till ersättare för dessa omväljs för 1 år Mats Nilsson och nyväljs för 1 år Jane Andersson.

§ 14 Val av valberedning
Till valberedning för 1 år omväljs Daniel Andersson (sammankallande) och Kurt Karlsson samt
nyväljs Calle Jondelius.
§ 15 Budget
Beslutas att den nya styrelsen får i uppdrag att göra budget för innevarande verksamhetsår.
Ambitionen bör vara samma som tidigare: att aktiviteterna balanseras av intäkterna för året.
§ 16 Motion
Beslutas att anta ändring av § 5 i föreningens stadgar enligt bilaga. Extra årsmöte hålls i samband
med Mellbydagen under sommaren. Bilaga
§ 17 Avslutning
Årsmötet avslutas, avgående ordf. och sekr. avtackas och byalaget bjuder på en sedvanligt läcker
påsksupé.
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……………………………………………
Frans Malmros
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Peter Olausson

