
 

Årsmöte Byalaget Södra Mellby 
Plats: Församlingshemmet i Södra Mellby 
Datum: 220419 

 

§1 Mötets öppnande:  
Byalagets ordförande Gunilla Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 
 
§2 Val av mötesordförande:  
Årsmötet beslutar att välja Gunilla Arvidsson till mötesordförande. 
 
§3 Val av mötessekreterare: 
Årsmötet beslutar att välja Gerard Net till mötessekreterare. 

 
§4 Val av två protokolljusterare: 
Årsmötet beslutar att välja Ingvar Andersson och Per Andersson till protokolljusterare. 

 
§5 Godkännande av kallelsen och dagordningen: 
Årsmötet beslutar att godkänna kallelsen och dagordningen samt att årsmötet enligt 
stadgarna behörigen har utlysts. 
 
§6 Verksamhetsberättelse 2021: 
Verksamhetsberättelse för 2021 presenterades för årsmötet.  
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.  
(se bilaga).  
 
§7 Revisionsberättelse: 
Ingvar Andersson 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 för styrelsen: 
Årsmötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2021. 

 



 

§10 Fastställande av medlemsavgift 2023: 
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för år 2023 är 200kr/hushåll. 

§11 Val av ordförande: 
Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av sittande ordförande.  
Årsmötet beslutar att välja Gunilla Arvidsson till styrelseordförande.  

§12 Val av styrelseledamöter: 
Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av 3 sittande ledamöter (Johan 
Andersson, Daniel Andersson och Sigbritt Emilsson), och Gerard Net som suppleant. Catarina 
Nilsson avgår och Mats Nilsson förslås som ny styrelseledamot. 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

§13 Val av styrelsesuppleanter: 
Valberedningen föreslår att Mats Nilsson avgår och nyval av Catarina Nilsson och Åke Gilck.  
Årsmötet godkänner valberedningen förslag. 
 
§14 Val av revisorer: 
Valberedningen föreslår Sven-Erik Borglund och Ingvar Andersson som revisorer. 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag till val av följande revisorer: Sven-Erik Borglund 
och Ingvar Andersson.                          

§15 Val av valberedning: 
Valberedningen föreslår omval av Ewa Sjödin, Greta Andersson och Inger Ohlsson. 
Årsmötet beslutade att välja Ewa Sjödin, Greta Andersson och Inger Ohlsson till 
valberedningens ledamöter. 

§16 Inkomna motioner: 
Det finns inga inkomna motioner. 

§16  Övriga frågor: 

• Frågan lyftes om vi kan tvätta av skyltarna som står vid infarterna till vår by. 
• Frågan lyftes om styrelsen kan bevilja inköp av ett nytt fotbollsmål till byalagsplatsen. 

Styrelsen ska ta upp det på nästkommande styrelsemöte 

 

§17 Mötets avslutande: 
Mötesordföranden tackade för ett trevligt årsmöte och förklarade årsmötet avslutat. 

 
Mötets ordförande:   Sekreterare: 
 
---------------------------------------------------  ----------------------------------------------------
Gunilla Arvidsson   Gerard Net 

 



Justeras:    Justeras: 
 

----------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Ingvar Andersson   Per Andersson 

 
 

 
  


