
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Byalaget Södra Mellby kyrkby i 
församlingshemmet den 6 april 2010.  
 
§ 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 Henri Högberg och Peter Olausson. 
 
§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelse och dagordning godkänns.  
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse  
 
Sekr. föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2009, vilken godkänns och läggs till 
handlingarna.  
 
§ 7 Revisorernas berättelse 
 
Utfall för 2009 genomgås och revisorernas berättelse föredras och läggs till handlingarna. 
 
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009. 
 
§ 9 Fastställande av medlemsavgift 
 
Beslutas att medlemsavgiften för 2011 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 Daniel Andersson (sammankallande), Henri Högberg och Kurt 
Karlsson. 
 
§ 14 Program 2010 
 
Ordf. presenterar programmet för det nya verksamhetsåret, som i stort sett följer tidigare år med 
vårstädning 17/4, alt. 24/4, Valborgsfirande 30/4, Lådbilsrally 20/5, Mellbydagen 10/7, 
Juniordagen 20/7, Kräftkalas 14/8, julstök 18/12. Nyårsafton är inte längre byalagets aktivitet, men 
alla är välkomna till Mats och Catarinas paddock.  
 
§ 15 Budget  2010 
 
Ekonomisk budget för 2010 presenteras och godkänns. 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
Rapporteras att hemsidan fungerar med länkar till företagarna. 
 
Beslutas att företagargruppen snarast träffas för att diskutera gemensamma aktiviteter. 
 
§ 17 
Årsmötet avslutas och byalaget bjuder på en sedvanligt läcker påsksupé. 
 
 
.........................................   ...................................................... 
Lars Wiking Henricsson, ordf.                    Inga Lill Högberg, sekr. 

 
     
     Justerat: 
 
……………………………………………          ……………………………………………….. 
 Henri Högberg      Peter  Olausson  


