Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby i
församlingshemmet den 25 mars 2008. Årsmötet var mycket välbesökt med närmare
70 deltagare.
§ 1 Ordf. Wiking Henricsson öppnar årsmötet.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet väljs 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 Krister Ekblad och Peter Olausson.
§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkänns.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Sekr. föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2007, vilken godkänns och läggs till
handlingarna. Ordf. visar ett bildspel och berättar om det gångna året i byn. Årsmötet betonar
vikten av att även i fortsättningen värna om gamla kulturminnen som strädden, gärsgårdar, källor
etc och ger styrelsen sitt fulla förtroende att företräda byalaget i dithörande frågor.
§ 7 Revisorernas berättelse
Resultatutfall för 2007 genomgås och revisorernas berättelse föredras och läggs till handlingarna.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
Beslutas att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 150 kr per hushåll och år.
§ 10 Val av ordförande för ett år
Beslutas att omvälja Wiking Henricsson till ordförande för ett år.

§ 11 Val av styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen för 2 år omväljs Johan Andersson, Göran Hansson och Peter Olausson.
§ 12 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.
§ 13 Val av valberedning
Till valberedning för 1 år omväljs Henri Högberg, Kurt Karlsson och Daniel Andersson med
Daniel Andersson som sammankallande.
§ 14 Stadgeändring
Beslutas att ändra § 12 i byalagets stadgar till följande lydelse:
§ 12
Beslut om byalagets upplösning skall ha fattats vid två på varandra följande möten, varav det
ena skall vara ordinarie årsmöte. För giltighet krävs godkännande av minst 2/3 av de röstande.
Föreningens vid upplösningen behållna medel används på sätt som de röstande vid de två
mötena beslutar. Dock skall ev. kvarvarande tillgångar härrörande från donationer/gåvor först
fördelas enligt givarens önskemål.
§ 15 Inkomna motioner
Från Anita Larsson har inkommit motion nr 1:
Önskemål om utökad information på hemsidan: Stadgar, styrelseuppgifter m.m.
Webmaster Peter Olausson beskriver hur hemsidan är under uppbyggnad och välkomnar
synpunkter på materialet.
Från Anita Larsson har inkommit motion nr 2:
Önskemål om att Byalaget hemställer hos Byggnadsnämnden att områdes bestämmelser
upprättas för Södra Mellby med tanke på ett ökat intresse för avstyckningar, nybebyggelse,
m.m. i byn.
Mötet ställer sig positivt till att styrelsen undersöker frågan. Styrelsen kommer därför att jobba
vidare med att närmare analysera för- och nackdelar samt konsekvenser av en sådan begäran.
§ 16 Program 2008

Ordf. presenterar programmet för det nya verksamhetsåret, som i stort sett följer tidigare år med
vårstädning 19/4, alt. 26/4, Valborgsfirande 30/4, Lådbilsrally 31/5, Mellbydagen 5/7, Kräftkalas
16/8, Junior Day 6/9, Österlen lyser 1/11, julstök 13/12, nyårsfirande 31/12.
Årsmötet enas om att följa samma vision som för 2007 – d.v.s. delaktighet.
§ 17 Budget 2008
Ekonomisk budget för 2008 presenteras. Medel har avsatts för att bygga redskapsskjul på den nya
lyalagstomten. Budgeten genomgås och godkänns.
§ 18 Övriga frågor
Frågan väcks om betalning för förtäringen vid årsmötet.
Beslutas att ta ut en frivillig avgift – men först vid årsmötet 2009!
§ 19
Årsmötet avslutas och byalaget bjuder på en sedvanligt läcker påsksupé.
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Lars Wiking Henricsson, ordf.

Inga Lill Högberg, sekr.

Justerat:
……………………………………………
Krister Ekblad

………………………………………………..
Peter Olausson

