Protokoll fört vid årsmötet med Byalaget Södra Mellby i församlingshemmet
Södra Mellby.
Den 3 april 2018 19.00
.
§ 1 Mötet öppnas
Kvällen inleddes med den sedvanliga påskbuffén.
Därefter öppnade föreningens ordförande, Gunilla Arvidsson årsmötet och hälsade de ca
40 närvarande välkomna.
§ 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 Gunnar Vidén
.
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Frans Malmros och Mats Nilsson.
§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning.
Ordförande redovisade att kallelse till årsmötet skett för ca en månad sedan och
redovisade den föreslagna dagordningen. Mötet godkände att årsmötet utlysts i behörig
ordning enligt stadgarna och godkände den föreslagna dagordningen.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordföranden läste upp 2017 års föreslagna verksamhetsberättelse. Mötet godkände
enhälligt denna.
§ 7 Revisionsberättelse.
Benny Grönberg redogjorde för den av honom och Ingvar Andersson gjorda revisionen
och konstaterade att räkenskaperna för 2017 är väl förda och utgiftsbesluten
dokumenterade i styrelsens protokoll. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas
för styrelsens ledamöter. Mötet fastslog att revisionsberättelsen framlagts i laga ordning.
§ 8 Ekonomi under året.
Kassör Per-Anders Andersson redogjorde för räkenskaperna 2017. Byalaget hade 111
betalande medlemmar. Året har gett ett underskott om 18 225 kronor beroende främst
på gjorda reparationer av byalagshuset och delar av likvagnshuset. Likaså har nya
bänkar anskaffats till tältet. Kassabehållningen är fortsatt god där donationskontot är
den största tillgången, ca 96 000 kronor.
En budget för 2018 presenterades, baserat på oförändrat medlemsantal och oförändrad
medlemsavgift 200 kronor (enligt beslut vid förra årsmötet). Aktiviteterna, främst årliga
auktionen och lotterier beräknas ge ett överskott på 20 000 kronor. Totala intäkter, inkl
ett utsmyckningsbidrag från kommunen beräknas till 45 500 kronor. Kostnaderna

budgeteras till 30 000 kronor. Styrelsen föreslår att ett nytt tält köps in. Synpunkter på
budgeten kan lämnas till styrelsen.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt enhälligt att bevilja samtliga styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
Styrelsens förslag till årsavgift för 2019 är oförändrat d.v.s 200 kronor per år och
hushåll. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§ 11 Val av ordförande för ett år.
Till ordförande för 1 år omvaldes på valberedningens förslag Gunilla Arvidsson.
§ 12 Val av styrelseledamöter för två år.
Per Anders Andersson, Eva Gilck och Catarina Nilsson är valda för två år av föregående
årsmöte.
Till styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Daniel Andersson och Johan
Andersson samt nyvaldes Sigbritt Emilson enligt valberedningens förslag
.
§ 13 Val av revisorer och dess ersättare för ett år.
Ingvar Andersson och Benny Grönberg omvaldes till revisorer för ett år, likaledes deras
ersättare Inga-Lill Högberg och Mats Nilsson.
§ 14 Val av valberedning för ett år.
Mötet beslöt ett omval av Margareta Andersson, Inger Olsson och Staffan Nilsson under
en tid av 1 år.
§ 15 Av medlemmar inkomna motioner.
Inga nya motioner hade lämnats in till årsmötet.
§16 Övriga frågor
Frans Malmros föreslog som en allmän trivselåtgärd, sedan hundägarna nu sköter
bajsupptagningen bra, att de som har uppstallade hästar påminner hästägarna som rider
i byn att städa upp hästarnas motsvarande ”visitkort” genom att lägga dem i diken.
Per Anders Andersson påminde de som ännu inte betalt årets medlemsavgift att göra
det. Bankgironummer finns på hemsidan.
Krister Ekblad efterlyste mer information till hemsidan, t ex om byns företag och tar
också tacksamt emot alla synpunkter på hemsidan.

§ 17 Mötets avslutning
Ordförande Gunilla tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Södra Mellby 3 april 2018
Vid protokollet
……………………………………………………………
Gunnar Vidén
Justeras:
…………………………………………………………….
Gunilla Arvidsson Ordf.
……………………………………………. ………………………………………………
Frans Malmros
Mats Nilsson, av årsmötet utsedda justerare

