
 

Årsmöte Byalaget Södra Mellby 

Plats: Församlingshemmet i Södra Mellby 

Datum: 190423 

 

§1  Mötets öppnande  

Byalagets ordförande Gunilla Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat 

 

§2  Val av mötesordförande  

Årsmötet beslutade att välja Gunilla Arvidsson valdes till mötesordförande 

 

§3  Val av mötessekreterare 

Årsmötet beslutade att välja Gerard Net till mötessekreterare 

 

§4  Val av två personer att justera protokollet 

Årsmötet beslutade att välja Bertil Olsson och Sven-Erik Borglund att justera protokollet 

 

§5  Godkännande av dagordningen 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen samt att årsmötet enligt stadgarna 

behörigen hade utlysts 

 

§6  Verksamhetsberättelse 2018 

Verksamhetsberättelse för 2018 presenterades för årsmötet.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.  

(se bilaga)  

 

§7  Revisionsberättelse 

Revisorsberättelsen presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att lägga berättelsen 

till handlingarna (se bilaga) 

§8  Ekonomisk berättelse  

Kassören Per Andersson presenterade för årsmötet en ekonomisk redovisning. Årsmötet 

beslutades att lägga den till handlingarna (se bilaga) 

§9  Frågan om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för  

verksamhetsåret 2018 

 

 



§10 Fastställande av medlemsavgift för 2019 

Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlem år 2019 är 200kr 

§11 Val av ordförande 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande.  

Årsmötet beslutade att välja Gunilla Arvidsson till styrelseordförande  

§12 Val av övriga styrelseledamöter 

Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter 

Årsmötet beslutade omval av: Eva ???, Catarina ??? och Per Andersson 

Årsmötet beslutade att välja Åke ??? och Mats Nilsson till styrelsesuppleanger   

Årsmötet beslutade att välja Gerard Net till adjungerad sekreterare 

§13 Val av revisor 

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor 

Årsmötet beslutade att välja Ingvar Andersson och Benny ??? till revisorer 

§14 Val av valberedning 

Förslaget till valberedning presenterades 

Årsmötet beslutade att välja Gunn ??? att ingå i valberedningen 

§15 Inkomna motioner 

Det finns inga inkomna motioner 

§16 Övriga frågor 

 Gunilla Arvidsson informerade om sträddefrågan. Det är alla fastighetsägare som bor 

längs med en strädde  att ansvara för sträddets underhåll 

 IP Only har iordningställt Kyrkbacken i samband med fibergrävningen 

 Styrelsen föreslår att det ska bildas en festkommitté 

Ann-Marie ??? och Iris van Hees anmälda sig som frivilliga till festkommitén 

§17 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 

 

Mötets ordförande:   Sekreterare: 

 

---------------------------------------------------  ----------------------------------------------------

Gunilla Arvidsson   Gerard Net 

 

Justeras:    Justeras: 

 

----------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 

Bertil Olsson    Sven-Bertil Borglund 



 

 

 

  


