Byalag årsmöte den 27 mars 2017
§ 1

Byalagets Ordförande Christina Bryntesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Michael Cornell valdes till mötesordförande.

§ 3

Maria Niemeyer valdes till mötessekreterare.

§ 4

Dick Johansson och Lars Samuelsson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5

Mötet beslutade att årsmöte blivit behörigt utlyst.

§ 6

Dagordningen godkändes.

§ 7

Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Christina Bryntesson och lades till
handlingarna.

§ 8

Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes var för sig och godkändes. Bilaga 1.

§ 9

Byalagets kassör Maria Niemeyer redogjorde för föreningens ekonomi och
verksamhetsårets bokslut som godkändes. Under verksamhetsåret har inkomsterna
ökat pga. fler hyresgäster, bidrag från kommun på 5 000 kr till Klinten. Utgifterna har
minskat pga. mindre gåvor till folket, ej domännamn detta år. Utgifterna har ökat pga.
mer inköp av tröjor mm, utbetalning av korrigerad ersättning för åren 2014–2015 pga.
fel skattesats. Resultatet för verksamhetsåret blev en vinst på 7 151 kr, men om man
räknar bort projektpengarna på 20 000 kr som 2017 kommer att utbetalas till gruppen,
blir det en förlust på 12 849 kr. Bilaga 2.
Balansrapporten visar ett resultat efter tillgångar och skulder på 169 872 kr. minus
20 000 kr blir det 149 872 kr. Bilaga 3.

§ 10 Revisorernas berättelse lästes upp av Michael Cornell (båda revisorerna hade
förhinder) och godkändes. Bilaga 4.
§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 12 Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 50: -/medlem.
§ 13 Val av Ordförande, mötet utsåg Christina Bryntesson till byalagets ordförande på 1 år.
§ 14 Val av styrelseledamöter: Mona Lilja omvaldes på 2 år. Hans Karlsson o Elving Utter
har 1 år kvar. Eftersom Elving är vald som representant från Ödeshögs Fiskeklubb
blev det en rockad på honom och Maria, som har slutat i Ödeshögs Fiskeklubb.
Övriga föreningsrepresentanter från Boets Bygdegård, SAM-kretsen, Boets IK,
Bäckalyckan, Holaveden LRF, Holavedens Handelshus väljs i respektive förening till
styrelsen. Ledamöter från föreningar väljs på 1 år, med önskemål om en suppleant.
§ 15 Till revisor på 2 år valdes Arne Arvidsson, Susanna Enifena har 1 år kvar.
Susanna är sammankallande
§ 16 Till valberedning på 1 år valdes Bibbi Andersson (sammankallande). Styrelsen fick i
uppdrag att ta fram ytterligare 1.
§ 17 Inga inkomna motioner och förslag från medlemmar

§ 18 Budget för 2017
Enligt rapporten kommer året att gå med förlust på ca 16 300 kr. Budgeten godkändes.
Det gavs en information ang. ersättningen till styrelsen. Bilaga 5.
§ 19 Verksamhetsplan för 2017.
Utöver verksamhetsplanen som presenterades berättade Hans Rydberg att årets
torpvandring kommer att vara i Kälkebo. Verksamhetsplanen godkändes. Bilaga 6.
§ 20 Övriga frågor:
 Vissa åsikter angående bilarna som finns utanför staketet hos Boets
bildemontering kom fram. Vi i byalaget redogjorde att vi har gjort vad vi har
kunnat genom att kontakta olika instanser och Conny Kollberg från Miljö- och
byggnadsnämnden berättade att inspektioner har gjorts och att de har fått godkänt.
§ 21 Årsmötet avslutades och Byalagets ordförande Christina Bryntesson tackade
Michael Cornell och han fick välja från vårt utbud som vi säljer.
Elving avtackades som representant från folket och fick också välja.
Revisor Veine Jacobsson som avgick som revisor skulle också avtackas, men han
kunde tyvärr närvara. Hans fru Eleonor fick välja i hans ställe
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