Protokoll fört vid Boets Byalags årsmöte 14 mars 2022
i Klöverdala missionshus.
1.
Årsmötets öppnande.
Ordförande Christina Bryntesson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
2.
Val av ordförande för mötet
Stellan Tagesson valdes till ordförande för mötet.
3.
Val av sekreterare för mötet.
Berit Evesjö valdes till sekreterare för mötet.
4.
Val av två justerare tillika rösträknare.
Åsa Hedberg och Lars Samuelsson valdes till att justera protokollet tillika rösträknare.
5.
Frågan om mötet blivit behörigt utlyst.
Fastställdes att mötet blivit behörigt utlyst.
6.
Fastställde av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.
7.
Föregående årsmötesprotokoll.
Berit Evesjö läste upp 2021 års protokoll vilket godkändes.
8.
Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes efter att Conny Collberg strukits. Lades till
handlingarna.
9.
Ekonomisk rapport.
Hans Björn lämnade en utförlig rapport om ekonomin vilken godkändes och lades till
handlingarna.
10. Revisorernas berättelse.
Berit Evesjö läste upp revisorernas berättelse vilken godkändes och lades till
handlingarna.
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen lämnades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Ev sammanslagning av två föreningar.
Fråga har väckts om en eventuell sammanslagning av Byalaget och
Boets Bygdegårdsförening. Berit Evesjö och Åsa Hedberg informerade från ett möte där
representanter från föreningarna deltagit.
Efter diskussion beslöts att arbetet med en sammanslagning ska fortsätta.
13. Medlemsavgift 2023.
Mötet fastställde att avgiften för 2023 ska vara 100:-/person.

14. Val av ordförande på ett (1) år.
Åsa Hedberg valdes till ordförande..
15. Val av styrelseledamöter på två (2) år.
Petter Fredriksson, Magnus Olofsson och Andreas Israelsson valdes till styrelseledamöter.
16. Val av representanter från föreningar på ett (1) år.
Följande val gjordes:
Elving Utter, Fiskeklubben
Johan Nilsson, Samkretsen.
Holavedens Handelshus har ett rullande schema.
Övriga föreningar har ännu inte haft årsmöte.
17. Val av två revisorer på ett (1) år.
Till revisorer valdes Hans Blomberg och Ulf Dahlberg.
18. Val av valberedning
Då mötet inte kunde välja en valberedning hänskjuts frågan till styrelsen.
19. Inkomna motioner.
Det förelåg inga motioner.
20, Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Verksamhetsplanen lästes igenom och Hans Björn redogjorde för budgeten för kommande
verksamhetsår, vilka godkändes och lades till handlingarna.
21. Övriga frågor.
Lena Silfver tog upp frågande angående situationen i Ukraina. Beslöts att Lena är
samordnare för föreningarna för att kunna lägga upp en strategi hur vi från föreningarna
ska kunna hjälpa till.
Roger Silfver föreslog att vi inför nästa årsmöte ska ska lägga ett förslag om ändrade
medlemsavgifter då med tanke på ett familjemedlemskap.
22. Mötet avslutas.
Rune Sandberg avtackade Christina Bryntesson som avgick som ordförande.
Då inget ytterligare förelåg tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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