Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby i församlingshemmet den
10:e april 2012.
§ 1 Ordförande Gunilla Arvidsson öppnade årsmötet.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Gunilla Arvidsson.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Peter Olausson.
§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Till att justera dagens protokoll och att vara rösträknare valdes Jane Henricsson och Karin Olausson.
§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning.
Kallelse och dagordning godkändes.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Sekreteraren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2011, vilken godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse.
Utfall för 2011 genomgicks och revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.
§ 8 Fastställande av balansräkning.
Byalagets räkenskapssiffror presenteras och den utgående balansräkningen för verksamhetsåret 2011
fastställdes.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift.
Beslutas att medlemsavgiften för 2013 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 ledamot i styrelsen för 2 år väljs Daniel Andersson.
Johan Andersson och Göran Hansson omvaldes.
§ 13 Val av revisorer samt ersättare för dessa.
Till revisorer för 1 år omvaldes Ingvar Andersson och nyvaldes för 1 år Benny Grönberg.
Till ersättare för dessa omvaldes för 1 år Mats Nilsson och nyvaldes för 1 år IngaLill Högberg.
§ 14 Val av valberedning.
Till valberedning för 1 år omvaldes Calle Jondelius. En person vakant, styrelsen får i uppdrag att fråga Ann-Marie
Svensson eller annan. Vem som är sammankallande avgörs senare.
§ 15 Av medlemmar inkomna motioner.
Två motioner från Frans Malmros hade inkommit. Styrelsens förslag till svar på dessa godkändes.

§ 16 Angående stadgeändring .
Beslöts att godkänna styrelsens förslag på att ej genomföra stadgeändring.
§ 17 Övriga frågor.
Ingvar Andersson tog upp frågan om att plantera ett träd där julgranen brukar stå. Frågan hade redan besvarats
under en tidigare punkt. Anita Larsson frågade om status för 30-skyltningen. Peter Olausson redogjorde för
detta. Anita Larsson tog upp frågan om byalaget kunde sätta upp skyltar med rekommenderad högsta hastighet
30 km/h. Styrelsen uppdrogs undersöka möjligheten till detta.
§ 18 Avslutning.
Årsmötet avslutas, avgående ledamot avtackades och byalaget bjöd på en sedvanligt läcker påsksupé.
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