Årsmöte BvalagetSödra Mellby
Plats: Byalagsplatsen i Södra Mellby
Datum: 210727

$l Mötets öppnande:

Byalagets ordförande Gunilla Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
$2 Val av mötesordförande:
Årsmötet beslutade att välja Gunilla Arvidsson till mötesordförande
$3 Val av mötessekreterare:
Årsmötet beslutade att välja Gerard Net till mötessekreterare
$4 Val av två protokolljusterare:
Årsmötet beslutade att välja Mats Nilsson och Mokki Joansson till protokolljusterare
$5 Godkännande av kallelsen och dagordningen:
Arsmötet beslutade att godkänna kallelsen och dagordningen samt att årsmötet enligt
stadgarna behörigen hade utlysts.
$6 Verksamhetsberättelse

2020:

Verksamhetsberättelse för 2020 presenterades för årsmötet.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna
jse bilaga).
$7 Revisionsberättelse:
PelleAndersson redogjorde för revisorernas Revisionsberättelse. Årsmötet godkände
revisionsberättelsen och beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna(se
bilaga).

$8 Ekonomisk berättelse:
Kassören Per Andersson presenterade en ekonomisk redovisning för årsmötet. Ekonomin är i
balans och uppvisade ett plus/minus noll resultat. Årsmötet beslutades att lägga
redovisningen till handlingarna(se bilaga).
$9 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

$10 Fastställande

av medlemsavgift

2022:

Årsmötet beslutadeatt medlemsavgiftenför år 2022är 200kr/hushåll
$ll Val av ordförande:
Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av sittande ordförande
Årsmötet beslutade att välja Gunilla Arvidsson till styrelseordförande.
$12 Val av styrelseledamöter:
Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av sittande ledamöter(se bilaganoch
Gerard Net som suppleant.
Årsmötet godkände valberedningens förslag till omval av sittande styrelsemedlemmar och
Gerard Net som suppleant.
$13 Val av revisorer:
Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av sittande revisorer(se bilaga) och
Inga-LillHögberg som ersättare
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag till omval av sittande revisorer och
Inga-LillHögberg som ersättare
$].4 Val av valberedning:

förslaget till valberedning presenterades.
Årsmötet beslutade att välja Ewa Sjödin, Greta Andersson och Inger Olsson till
valberedningens ledamöter.
$15 Inkomna motioner:

Det finns inga inkomna motioner
$].6 övriga frågor:

e

Frågan kom upp om vem som är ansvarigför sträddenas underhåll och belysning av
våra strädden? Gunilla Arvidsson informerade om att de som bor längs med en
strädde är ansvarige för sträddets löpande underhåll. Detsamma gäller angående
uppsättning av lyktstolpar längs med våra strädden. Diskussionen lyftes också om det
kunde vara bra att alla nya som flyttar in till byn får information om ovanstående
© Styrelsen informerade om att det eventuellt spontant ska bjudas in till en kräftskiva
på byalagsplatsen när vädret tillåter och där var och en tar med sig mat och dryck.
e Vi ska vara med och lysa upp byn i vanlig ordning när det är Österlen lyser. Vi hoppas
också att vi kan bjuda in till Julstök i december.

$].7 Mötets avslutande:
Mötesordföranden tackade för ett trevligt årsmöte och förklarade årsmötet avslutat
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