
                                         

Protokoll fört vid Hjärups Byalags årsmöte 2017

Tid: Onsdagen den 26 april 2017 kl 19.00 Plats: Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan   

§ 1 Årsmötets öppnande och godkännande av föredragningslistan 
Byalagets ordförande Sofia Güll förklarade mötet öppnat och hälsade de 
närvarande 27 medlemmarna välkomna.
Mötet godkände föredragningslistan.

§ 2 Val av ordförande på årsmötet
Till ordförande valdes Lars-Göran Mattisson.

§ 3 Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Ingegerd Höglund.

§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna.

§ 5 Val av två justerare 
 Till justerare valdes Malin Flankör och Gisela Nilsson

§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 och ekonomiska
redovisning samt revisionsberättelsen
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Sofia Güll och den ekonomiska 
redovisningen med revisionsberättelsen av Ingemar Persson, kassör.

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslöt att fastställa resultat-och balansräkning för 2016.  

§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 9        Styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift 
Ingemar Persson föredrog budgeten för 2017. 
Medlemsavgiften för 2017 ska fortsatt vara 150 kronor per hushåll. 



§ 10 Beslut om fastställande av årsbudget och medlemsavgift
Mötet beslöt att fastställa årsbudgeten för 2017 i enlighet med styrelsens förslag.
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2018 ska vara 150 kronor per hushåll. 

§ 11 Val av ordförande i Byalaget
Sofia Güll valdes till ordförande t o m årsmötet 2018. 

§ 12 Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter
Ordinarie
Ingemar Persson omval t o m åm 2019
Ingegerd Höglund omval t o m åm 2019
Margareta Thomasson Stern kvarstår t o m åm 2018
Tomas Naeslund kvarstår t o m åm 2018
Milan Stamenkovic kvarstår t o m åm 2018

 Bodil Carlsson nyval t o m åm 2019
Charlotte Wilhelmsson nyval t o m åm 2019

Suppleanter 
Anna Bruun Månsson  omval t o m åm 2018

 Anna Streipel Ingstorp nyval t o m åm 2019
Marie Enhörning nyval t o m åm 2019 
Suppleanterna rangordnades 1-3 enligt uppställningen ovan 

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleant
Jan Manshed omval t o m åm 2018
Börje Hildesjö omval t o m åm 2018
Clas Andersson, suppleant omval t o m åm 2019

§ 14 Val av valberedning jämte sammankallande
Annika Rejmer kvarstår t o m åm 2018
Malin Flankör, sammankallande kvarstår t o m åm 2019
Lars-Göran Mattisson nyval t o m åm 2020

 § 15 Frågor som väckts av medlem i Byalaget
Inga inkomna motioner

§ 16 Övriga frågor
 Stadgeändringar föredrogs av Ulla-Britt Henningsson

Följande ändringar/tillägg föreslogs
§ § 1 och 6 nytillkomna.
§ 4 tredje meningen ska lyda: …. Varje registrerat hushåll …. äger rösträtt …. . 
§ 2 Byalaget har möjlighet att vara remissinstans …. .
§ 10 sista meningen ska lyda: ….   Revisorerna ska väljas växelvis vartannat år 
för två (2) år i sänder.



Stadgeändringarna beslutades med ovanstående ändringar
För fastställande av stadgeändringarna hålls ett extra årsmöte tisdagen den 23 
maj 2017 kl 18.30 i Hjärupssalen, Hjärupslundsskoalan. 

  
§ 17 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet med att tacka avgående styrelseledamöter Lars-
Göran Mattisson, Boel Selander och Gun Sellén.

Vid protokollet

Ingegerd Höglund

Justeras

Lars-Göran Mattisson   Malin Flankör Gisela Nilsson


