Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby i kyrksalen den 22
mars 2005

§ 1 Ordf. Lars Wiking Henricsson öppnar årsmötet.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet väljs Lars 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 Mats Nilsson och Daniel Andersson.

§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning godkänns.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordföranden föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2005, vilken godkänns och läggs
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till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse

Resultatutfall för 2004 genomgås och revisorernas berättelse föredras och läggs till
handlingarna.

§ 8 Balansräkning 2005

Ekonomisk budget för 2004 genomgås och fastställs.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2004.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift

Beslutas att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 150 kr per hushåll, för 2006.

§ 11 Val av ordförande för ett år

Beslutas att omvälja Lars Wiking Henricsson till ordförande för ett år.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Till ledamöter i styrelsen för 2 år omväljs Per-Anders Andersson, Inga Lill Högberg och C
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atarina Nilsson. (Bo Fransson, Johan Andersson och Hans Jörg Geist kvarstår ytterligare ett
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 Gunilla Arvidsson och Mats Nilsson.

§ 14 Val av valberedning

Till valberedning för 1 år omväljs Henri Högberg, Kurt Karlsson och Göran Hansson med
Henri Högberg som sammankallande.

§ 15 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 16 Övriga frågor

a) En karta med förslag till namn på vägar och strädden i byn godkänns. Uppdras åt styrelsen
att komplettera med ytterligare namn. Bilaga
b) Johan Andersson arbetar vidare med frågan om lekplats och uppmanas att hitta en
person som tillsammans med honom kan utgöra arbetsgrupp för samarbete med kyrkan.
c) Pelle påminner om att postlådorna i byn är dåligt markerade och erbjuder sig att bistå
med plastade skyltar.
d) Pelle påminner om fördelen med en larmlista vid ovälkommen ”påhälsning” i byn och
uppmanar intresserade att höra av sig. Pelle efterlyser också den som har betalat
medlemsavgift men glömt sitt namn på talongen samt ber alla att kontrollera om rätt
mailadress finns antecknad hos styrelsen.
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§ 17 Program 2005

Förslag till program för 2005 års verksamhet presenteras – se bilaga.
En idé om ett ”upplyst Österlen” som framkommit på annat håll inom kommunen
presenteras. Medlemmarna uppmanas att komma med idéer till projektet.

§ 18 Budget 2005

Budget för 2005 presenteras och godkänns – se bilaga.

§ 19 Securitas

Tre inbjudna från Securitas – områdeschef Kent Jönsson, Peter Sjögren och Mikael Jönsson –
berättar om sin verksamhet och ger tips om säkerhetsåtgärder.

§ 20 Årsmötet avslutas och byalaget bjuder på en sedvanligt läcker påsksupé.

.........................................

......................................................

Lars Wiking Henricsson, ordf.
Lill Högberg, sekr.

Inga

Justerat:
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………………………………………………
Daniel Andersson

………………………………………………..
Mats Nilsson
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