
Protokoll fört vid Hjärups Byalags årsmöte 2015 !
Tid:  22 april 2015 klockan 19.00 
Plats:  Hjärupslundssalen, Hjärupslundsskolan !
§ 1 Årsmötets öppnande och godkännande av föredragningslistan 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. !
§ 2 Val av ordförande på årsmötet 
 Till ordförande valdes Malin Flankör.  !
§ 3 Val av protokollförare 
 Till protokollförare valdes Ulla Göransson. !
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna. !
§ 5 Val av två justerare 
 Till justerare valdes Rolf Lind och Tomas Naeslund !
§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 
 ekonomiska redovisning, samt revisionsberättelsen 
 Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och den 
 ekonomiska redovisningen med revisionsberättelsen av Börje Hildensjö,  
 revisor 
   !
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2015. !
§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
  
§ 9  Styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift 
 Budgeten för 2015 genomlästes gemensamt. 
 Medlemsavgiften för 2015 är 150 kronor per hushåll.  !
§ 10 Beslut om fastställande av årsbudget och medlemsavgift 
 Mötet beslutade att fastställa årsbudgeten för 2015 i enlighet med 
 styrelsens förslag. 



 Mötet beslutade även att medlemsavgiften för 2015 ska vara 150 kronor per  
 hushåll. !
§ 11 Val av ordförande i Byalaget 
 Den sittande ordföranden Malin Flankör meddelade att hon kvarstår. 
  
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter !
 Ordinarie 
 Ingemar Persson   omval  t.o.m. årsmötet 2017 
 Ulla Göransson    omval  t.o.m. årsmötet 2017 
 Lars-Göran Mattisson  kvarstår t.o.m. årsmötet 2016 
 Eva-Lotte Frost Ottosson  kvarstår    t.o.m. årsmötet 2016 
 Helena Heijmink   kvarstår t.o.m. årsmötet 2016 
 Boel Göransson   kvarstår t.o.m. årsmötet 2016 
 Margareta Thomasson Stern kvarstår t.o.m. årsmötet 2016 
 Ingegerd Höglund   nyval   t.o.m. årsmötet 2015 !
 Avgår 
 Tommy Grönberg 
 Kerstin Ringdahl !
 Suppleanter 
 Ulla-Britt Henningsson  kvarstår t.o.m. årsmötet 2016 
 Sofia Güll    nyval  t.o.m. årsmötet 2017 
 Tomas Naeslund   nyval  t.o.m. årsmötet 2017 
 Milan Stamenkovic  nyval  t.o.m. årsmötet 2017 !!
§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleant 
 Jan Manshed   omval          t.o.m. årsmötet 2017 
 Börje Hildesjö    omval  t.o.m. årsmötet 2017  
 Peter Ottosson    kvarstår  t.o.m. årsmötet 2016 !
§ 14 Val av valberedning jämte sammankallande 
 Vakans  
 Annika Rejmer    kvarstår  t.o.m. årsmötet 2016 
 Björn Magnusson  samman.k kvarstår t.o.m. årsmötet 2017 !!
§ 15  Frågor som väckts av medlem i Byalaget 
 Inga inkomna. !!!



§ 16  Övriga frågor 
 Ulla Göransson refererade ett telefonsamtal från ägarna till Tempo om att de 
 inte kan ansöka om att bli postutlämningsställe. De har beslutat att starta ett 
 ”postuppror” på Facebook och undrade om Byalaget stödjer dem i detta. Mötet 
 beslutade att göra så. 
  
§ 17 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet. !
Vid protokollet !!
Ulla Göransson !!
Justeras !!!
___________________  ___________________   _________________ 
Malin Flankör   Rolf Lind    Tomas Naeslund


