Årsmöte
Hjärups byalag
2008-04-24

Tid:
Plats:

Torsdagen den 24 april 2008 kl. 19.00
Hjärupslundsskolan

§1

Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan
Ordförande Jens Svefors hälsade alla (18) välkomna och förklarar mötet öppnat.
Mötet godkände föredragningslistan.

§2

Val av ordförande på årsmötet
Jens Svefors valdes.

§3

Val av protokollförare
Lars-Göran Mattisson valdes.

§4

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet fann årsmötet behörigen utlysts enligt stadgarna. Klagomål framfördes dock på
att inlämnade motioner ej tryckts upp till mötet.

§5

Val av två justerare
Margareta Thomasson Stern och Rolf Lind valdes

§6

Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomiska redovisning
samt Revisionsberättelsen
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och den ekonomiska redovisningen
med revisionsberättelsen föredrogs av Ingemar Persson, kassör.

§7

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2007.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§9

Föredragning av styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift
Ingemar Persson föredrog budgeten för 2008.
På en fråga om posten för trycksaker svarade Ingemar att det var styrelsens avsikt att
försöka få igång utgivningen av ”Byabladet” under 2008, bara man kunde få någon som
vill skriva.

Styrelsen föreslog att 2008 års medlemsavgift på 100 kr per hushåll bibehållelse även
för 2009.

§ 10 Beslut om fastställande av Medlemsavgift och Budget för 2008,2009
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2009 skall vara 100 kr per hushåll.
Mötet beslutade att fastställa budget för 2008 i enlighet med styrelsens förslag.
§ 11 Val av ordförande i Byalaget
Tommy Grönberg valdes till ordförande i Hjärups Byalag för 2008.
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie
Claes Bruce
Margareta Thomasson Stern
Ingrid Gyllenbäck
Thomas Schiffer
Ingemar Persson
Lars-Göran Mattisson
Suppleanter
Kerstin Ringdahl
Peter Ottosson
Jimmy Hassel
Jens Svefors

Omval t.o.m. årsmöte 2010
Omval t.o.m. årsmöte 2010
Nyval t.o.m. årsmötet 2010
Nyvalt.o.m. årsmötet 2010
Kvarstår t.o.m. årsmötet 2009
Kvarstår t.o.m. årsmötet 2009
Omval t.o.m. årsmötet 2010
Nyval t.o.m. årsmötet 2010
Nyval t.o.m. årsmötet 2010
Nyval t.o.m. årsmötet 2010

§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant
Mötet beslutade om omval av sittande revisorn Jan Manshed och nyval av Börje
Hildesjö samt som revisorsuppleant Jeanette Lindberg.
§ 14 Val av valberedning
Mötet beslutade om omval av Dan Teglund på 1 år (sammankallande) och nyval av Pål
Svensson på 2 år samt Tor Fossum på 3 år.
§ 15 Förslag från styrelsen
Styrelsen föreslår att §4 i stadgarna angående styrelsens sammansättning ändras till :
”Suppleanter skall väljas till ett antal av minst 4 och högst 6.”
Mötet bifaller förslaget, viket därmed vunnet laga kraft förslaget bifölls första gången
19/6 2007 vid det extra årsmötet.
§ 16 Frågor som har väckts av medlem i Byalaget.
Två motioner hade skickats in till styrelsen. Ordförande läste upp dem och frågorna
diskuterades livligt:
1. Motionären ville att styrelsen skulle verka för att ingen höghusbebyggelse kommer
till stånd i centrum.
Efter diskussion om vad som menades med höghusbebyggelse samt problemet att
binda styrelsens för ett exakt vånings- eller metertal, enades mötet om att nuvarande
centrumbebyggelse skulle vara riktlinje för högsta acceptabla höjden.

2.

I motion två ville motionären att styrelsen skulle verka för att bevara nuvarande
idrottsplats.
Styrelsen hade varit i kontakt med styrelsen i UIF’s fotbollssektion som ställt sig
positiva till en flytt av idrottsplatsen.
Den nya styrelsen skall hålla kontakt med UIF i frågan.
Mötets beslut var att det viktigaste var att samverka med dem som framför allt
nyttjar idrottsplatsen dvs UIF.

§ 17 Övriga frågor
1
På frågan om Byabladets forsatta vara är det styrelsens ambition att det skall
utkomma bara någon vill skriva
2.
Namnen på styrelsen bör finnas på hemsidan samt i görligaste mån inkomna
skrivelser
3. Frågeställaren vill uppmana styrelsen att lämna synpunkter på förslaget till detalj
plan för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. (Idrottsplats och park).

Vid tangent bordet

Lars-Göran Mattisson

Justeras

Margareta Thomasson Stern

Rolf Lind

