PROTOKOLL 2002-03-27
fört vid årsmöte med Byalaget Södra Mellby Kyrkby

Närvarande:
Anders Alvarsson
Anna-Greta och Arvid Andersson
Johan Andersson
Margareta och Per-Anders Andersson
Gunilla Arvidsson
Lisa Ovesen-Botwid och Thomas Botwid
Birgitta och Peter Björck
Malin Dabäck Riera
Yvonne Fare
Hansjörg Geist
Jane, Lars Wiking och Susanne Henricsson
Ann och Calle Jondelius
Lars Kamlin
Birgitta och Kurt Karlsson
Iréne Malm
Greta Nilsson
Anders Olsson
Barbro Olsson
Bittan och Carl-Gustaf Olsson
Truusjé Olsson Hoogburn och Nils-Jacob Olsson
Barbro Paol och Gunnar Vidén
Jaan Zimmerman

1

§1
Lars Wiking Henricsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2
Till ordförande för årsmötet väljs Lars Wiking Henricsson.

§3
Till sekreterare för årsmötet väljs Iréne Malm.

§4
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika rösträknare, väljs Gunilla Arvidsson
och Thomas Botwid.

§5
Att kallelsen till årsmötet blivit utsänd i rätt tid samt att dagordningens innehåll
överensstämmer med stadgarna godkänns.

§6
Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande Lars Wiking Henricsson redogör för föreningens program. Detta kan
sammanfattas i fyra punkter, nämligen bättre miljö, samverkan mot brottslighet, ökad
samvaro och tillhörighet samt traditionsbevarande.

Bättre miljö
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Byalaget försöker få till stånd en utflyttning av 50-skyltarna vid riksvägen, samt en
hastighetssänkning till 30 km i själva byn.
Väntekurer vid busshållplatserna kommer att sättas upp i början av maj.
En röjardag kommer att anordnas så att byn fräschas upp på en del allmänna platser.

Samverkan mot brottslighet

Byn har haft en "lugnare" period nu, men larmlistan följs omedelbart vid behov.
Närpolisen och räddningskåren kommer att hålla information direkt efter årsmötet.
Vi kommer att få grannsamverkanskyltar som sätts upp vid tillfartsvägarna till byn.
Brottsblankett finns tillgänglig hos Per-Anders Andersson, på anslagstavlan, i bageriet eller
på föreningens hemsida.

Traditionsbevarande samt ökad samvaro och tillhörighet

Byalaget har satt upp en egen anslagstavla vid bageriet.
En hemsida har skapats och även utskrifter från denna har samlats i pärm för dem som
inte har dator och Internet. Pärmen kommer att finnas för utlåning i bageriet.
Egen samlingstomt har arrenderats, där föreningen har för avsikt att hålla en del
aktiviteter. De närvarande uppmanas att ställa sig till förfogande i olika arbetsgrupper. Det
är positivt om så många som möjligt kan delta i bygemenskapen.
Byalaget har även tagit fram förslag till skylt som under år 2002 kommer att sättas upp vid
riksvägens bägge infarter till byn.
Ett eget informationsblad "Mellbybladet" som planeras att utges 2-3 gånger per år, har
utkommit med första numret.
Ordföranden uppmanar också medlemmarna att tala om ifall man inte vill ha sin bild
publicerad i föreningens olika informationsblad eller på hemsidan.
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Övrigt

Ordföranden poängterar vikten av att ha en vision och förevisar sin egen högst personliga
önskan fram till nästa millenniumskifte. Han föreslår dock att föreningen än så länge håller
sig till ett mera jordnära program och redogör för programförslaget inför år 2002.
Ordföranden framför också förhoppningen att så många som möjligt deltar i de olika
aktiviteterna så att vi hjälps åt att förbättra föreningens ekonomi.
Det avslöjas också att under kvällen kommer proviantbackar, som skänkts till föreningen,
att försäljas.

Lars Wiking Henricsson tar också tillfället iakt att tacka styrelsen för nerlagt arbete under
det gångna året samt riktade ett särskilt tack till dels Iréne Malm för hjälpen med hemsidan,
och dels till Kurt Karlsson för alla trevliga berättelser från byn samt alla bilder han samlat
ihop och visat upp på hemsidan.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2001 godkänns.

§7
Meddelas att revisorerna funnit räkenskaperna väl redovisade och bokförda enligt god sed,
varför man godkänner desamma.

§8
Ordföranden presenterar föreningens ekonomi för år 2001. Behållningen å kr 4246:83
kommer att gå till inköp och uppsättning av byns egna framtagna vägskyltar, som också för
första gången kunde presenteras för medlemmarna genom en overheadbild.

Även ekonomin för år 2002 skissas upp. Här räknar man med en större medlemsanslutning,
intäkter från dels företagsannonser på Internet och dels från olika aktiviteter t.ex.
Mellbydagen.

Balansräkningen för år 2001/2002 godkänns.
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§9
Efter att ha lyssnat på verksamhetsberättelsen samt på den ekonomiska redogörelsen röstar
samtliga närvarande för att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

§ 10
Medlemsavgiften fastställs till 100 kr eftersom många medlemmar redan betalat in avgiften.

§ 11
Lars Wiking Henricsson omväljs som föreningens ordförande på 1 år.

§ 12
Eftersom den period som följt efter bildandet av byalaget i juli 2001, varit så kort och endast
kan ses som introduceringstid för styrelsen, beslöts att inga förändringar kommer att ske.

Bo Fransson, Jaan Zimmermann och Anders Alvarsson, som tidigare valts för 2 år, sitter
alltså kvar som styrelseledamöter fram till årsmötet 2004.

Inga-Lill Högberg, Per-Anders Andersson och Nils-Bertil Olsson, som tidigare valts för 1 år,
sitter kvar som styrelseledamöter fram till årsmötet 2003.

Iréne Malm som fortsätter att vara adjungerad till styrelsemötena, går även in som
ersättare för Anders Alvarsson under hans entledigande.

§ 13
Till revisorer på 1 år omväljs Ingvar Andersson och Bengt Johansson samt till deras ersättare
Gunilla Arvidsson och Katarina Nilsson.
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§ 14
Till valberedning på 1 år omväljs Kurt Karlsson, Henri Högberg och Göran Hansson, med Kurt
Karlsson som sammankallande.

§ 15
Motion från styrelsen har inkommit angående stadgeändring § 4.

Beslutas att ändra till följande lydelse:

Till medlem i föreningen välkomnas alla boende eller fastighetsägare i Södra Mellby kyrkby
med omnejd samt person som vill verka för byns bästa enligt stadgarna. Varje medlem
(hushåll) som betalat av byalaget beslutad årsavgift äger en röst. Medlem äger rätt att vid
röstning representeras genom fullmakt.

I tekniska frågor som berör kyrkbyn (verksamhetsområde enligt bilagd karta) äger endast de
medlemmar som är boende eller fastighetsägare i densamma rätt att rösta.

Denna stadgeändring måste enligt stadgarna få godkännande, dels vid detta årsmöte och
dels vid ännu ett möte. Detta kommer att ske under medlemsmötet i juli.

§ 16
Övriga frågor.

Gunilla Arvidsson föreslår att namn på vägar och gator ska framtagas, då det skulle
underlätta vid vägbeskrivningar. Thomas Botwid höll med och föreslog att en grupp skulle
tillsättas för denna uppgift.

Beslutas att en grupp bestående av Gunilla Arvidsson och Thomas Botwid arbetar fram
förslag till namn på vägar och gator med tonvikt på gamla benämningar. Denna grupp ska
också hålla kontakten med kommunen.
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§ 17
Ordföranden avslutar mötet.
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