Boets byalags årsmöte den 25 mars 2019
§ 1

Byalagets Ordförande Christina Bryntesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Mia Andersson valdes till mötesordförande.

§ 3

Maria Niemeyer valdes till mötessekreterare.

§ 4

Berit Evesjö och Lars-Holger Samuelsson valdes till protokolljusterare och
rösträknare.

§ 5

Mötet beslutade att årsmöte blivit behörigt utlyst.

§ 6

Dagordningen godkändes.

§ 7

Föregående årsmötesprotokoll lästes av Christina Bryntesson, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 8

Verksamhetsberättelsen för 2018 delades ut och lästes av var och en och godkändes.

§ 9

Byalagets kassör Maria Niemeyer redogjorde för föreningens ekonomi och
verksamhetsårets bokslut som godkändes. Under verksamhetsåret har vissa inkomster
ökat främst hyran från hyresgäster samt medlemsavgifter. Andra utgifter har minskat
tex. mindre inköp av material, tröjor mm. Utgifter som har ökat är bl.a. bidrag till
skola, förening och personer samt personalkostnader. Frågor på varför
personalkostnaderna var så dyra kom upp och förklaringen gavs att vissa personer får
arvode för sin insatts. Det ska även tilläggas att i summan på 16 600 ingår även
kostnader för årsmöte, julbord, fika och gåvor till styrelsen på ca 5 400 kr. Åsikter om
att det i en ideell förening betalas ut arvode diskuterades och styrelsen fick i uppdrag
att ta upp frågan. Resultatet för verksamhetsåret blev en vinst på 3 055 kr,
Balansrapporten visar ett resultat efter tillgångar och skulder på 137 728 kr.

§ 10 Revisorernas berättelse lästes av Arne Arvidsson och godkändes.
§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 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: Arne Arvidsson och Åsa Hedberg valdes på 2 år. Hasse
Karlsson och Maria Niemeyer har 1 år kvar. Föreningsrepresentanter från Ödeshögs
Fiskeklubb, Boets Bygdegård, SAM-kretsen, Bäckalykan, Holaveden LRF,
Holavedens Handelshus väljs i respektive förening till styrelsen. Boets IK har beslutat
att avgå från styrelsen i Boets byalag, men Conny Kollberg är kvar som
kontaktperson.
§ 15 Till revisor på 2 år valdes Hans Blomberg. Susanna Enifena, har 1 år kvar.
Susanna är sammankallande
§ 16 Till valberedning på 1 år valdes Magnus Ax (sammankallande) och Mia Andersson.
§ 17 Inga inkomna motioner och förslag från medlemmar
§ 18 Budget för 2019
Enligt rapporten kommer året att gå med förlust på ca 1 800 kr. Budgeten godkändes.

§ 19 Verksamhetsplan för 2019.
Utöver verksamhetsplanen som presenterades kom det fram önskemål om att anordna
ett medlemsmöte samt att styrelsen fick i uppdrag att forska i möjligheterna att få till
ett lyse vid återvinningsstationen och ev. även mot korset. Bibbis skylt i korset kom
också upp som en punkt. Verksamhetsplanen godkändes.
§ 20 Ändring av donationsstadgarna
Vi beslutade att ändra beloppet som man kan söka varje år till 1 500 kr
§ 21 Intresse för omställningsgrupp
Christina Bryntesson berättade idén med en omställningsgrupp och vi beslutade att det
kunde vara en intressant punkt att ta upp på medlemsmötet.
§ 22 Övriga frågor:
 Åsa Hedberg framförde åsikten om att det kunde vara bra om en till utöver Maria
Niemeyer var administratör på gruppen Boet - Levande bygd på Facebook. Vi
beslutade att även Åsa Hedberg är administratör.
§ 23 Årsmötet avslutades och Byalagets ordförande Christina Bryntesson tackade
Mia Andersson och överlämnade en bukett blommor. Arne Arvidsson avtackades som
revisor och valde en mössa
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