
Protokoll fört vid årsmötet med Byalaget Södra Mellby i församlingshemmet Södra 
Mellby. 
Den 2 april 2013.

§ 1 Mötet öppnas
Föreningens ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
Mötet började med sedvanlig  delikat ”påskbuffe´” och därefter kaffe, en uppskattad 
tradition innan mötet fortsatte med punkterna enligt dagordningen.

§ 2 Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för att leda dagens möte valdes Gunilla Arvidsson. 

§ 3 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Ingvar Svensson.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Mats Nilsson och Staffan Nilsson

§ 5   Godkännande av kallelse och dagordning.
Att mötet och dagordningen utlysts i behörig ordning godkändes.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens årsberättelse delades ut och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelse.
Benny Grönberg föredrog revisionsberättelsen för 2012. Mötet godkände revisorernas 
berättelse.

§ 8 Fastställande av balansräkning.
Ordföranden Gunilla Arvidsson redogjorde för räkenskaperna.
Mötet godkände balansräkningen.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
Mötet föreslog oförändrad medlemsavgift för 2014 dvs 150 kronor.

§ 11 Val av ordförande för ett år.
Till ordförande för 1 år omvaldes Gunilla Arvidsson.

§ 12 Val av styrelseledamöter för två år.
Till val av styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Catarina Nilsson, Per-Anders Andersson 
och Ingvar Svensson.

§ 13 Val av revisorer och dess ersättare för ett år.
Ingvar Andersson och Benny Grönberg omvaldes till revisorer, likaledes dess ersättare Inga-
Lill Högberg och Mats Nilsson.



§ 14 Val av valberedning för ett år.
Calle Jondelius omvaldes till valberedningen samt nyval av Margaretha Andersson och Alf-
Göran Andersson

§ 15 Av medlemmar inkomna motioner.
Inga nya inkomna motioner.

§16 Övriga frågor
Byalaget fick avslag av kulturmiljöenheten för ekonomisk ersättning att rusta upp 
likvagnshuset. Styrelsen fick i uppdrag att se över taket och vidtaga åtgärder för att laga det. 
Ingvar Andersson genomför en byavandring den 12 Maj där han berättar ”sin historia” om de 
olika husen i byn. Samtidigt som byavandringen äger rum framkom önskemål att ta ut och 
visa likvagnen. Per-Anders Andersson och Ingvar Svensson ombesörjer att likvagnen kommer 
ut.

§ 17 Mötets avslutning
Ordförande Gunilla tackade de c:a 45 närvarande för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat.

………………………………………… 
………………………………………….
Gunilla Arvidsson Ordf.                                                        Ingvar Svensson sekr.

Justeras

…………………………………………..  
………………………………………………
Mats Nilsson Staffan Nilsson


