Protokoll fört vid årsmötet med Byalaget Södra Mellby i församlingshemmet
Södra Mellby.
Den 7 april 2015.

§ 1 Mötet öppnas
Föreningens ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
Mötet började med sedvanlig delikat ”påskbuffe´” och därefter kaffe, kaka och godis, en
uppskattad tradition innan mötet fortsatte med punkterna enligt dagordningen.

§ 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 Ingvar Svensson.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Nils Bertil Olsson och Staffan Nilsson

§ 5 Godkännande av kallelse och dagordning.
Att mötet och dagordningen utlysts i behörig ordning godkändes av mötet.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordföranden redogjorde för 2014-års verksamhetsberättelse och
verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 7 Revisionsberättelse.
Benny Grönberg föredrog revisionsberättelsen för 2014. Mötet godkände revisorernas
berättelse.

§ 8 Fastställande av balansräkning.
Kassör Per-Anders Andersson redogjorde för räkenskaperna.
Mötet godkände balansräkningen.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
Mötet föreslog oförändrad medlemsavgift för 2015 d.v.s 200 kronor per år.

§ 11 Val av ordförande för ett år.
Till ordförande för 1 år omvaldes Gunilla Arvidsson.

§ 12 Val av styrelseledamöter för två år.
Till val av styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Katarina Nilsson, Per Anders
Andersson och Ingvar Svensson.

§ 13 Val av revisorer och dess ersättare för ett år.
Ingvar Andersson och Benny Grönberg omvaldes till revisorer, likaledes dess ersättare
Inga-Lill Högberg och Mats Nilsson.

§ 14 Val av valberedning för ett år.
Omval av Margareta Andersson, nyval av Inger Olsson och Staffan Nilsson under en tid
av 1 år.

§ 15 Av medlemmar inkomna motioner.
Inga nya inkomna motioner.

§16 Övriga frågor
Gunilla tog upp bygglovsansökan för nybyggnation på Emil Olssons Gamla tomt längs
ned i sträddet. Byalaget hade inget att erinra.
Per-Anders redogjorde för intresset av Fiberanslutning i byn där c:a 50 % av de
tillfrågade var intresserade.
Per Olof och Torsten från Bästekille har gjort motsvarande undersökning i Bästekille,
Grevlunda, Prästavägen med omnejd med ungefärligen samma resultat. Kommunens
samordnare har sökt bidrag för dessa och priset för anslutning av fiber för dessa hushåll
beräknas mellan 15000 och 20000 kronor. Besked kommer till hösten 2015 och ev. start
2016.
Kommunens samordnare håller ett möte i St. Olof den 12 Maj 2015 ang fiberanslutning.
En arbetsgrupp kommer ev. att bildas efter mötet.
Gunilla vädjade om frivilliga skribenter till Mellbybladet.
Gunilla gick igenom årets aktiviteter.

§ 17 Mötets avslutning
Ordförande Gunilla tackade de c:a 45 närvarande för visat intresse och förklarar mötet
avslutat.
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Nils Bertil Olsson justerare

Staffan Nilsson justerare

