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Protokoll fört vid ÅRSMÖTET 2012-03-21.
§ 1.

Ordföranden Rustan Ligander hälsade de 30 st medlemmarna välkomna och
öppnade därmed det 25:e årsmötet.

§ 2.

Frågan om årsmötet var behörigen utlyst besvarades med ja.

§ 3.

Till ordförande för mötet valdes Rustan Ligander

§ 4.

Raul Högberg valdes till sekreterare för mötet.

§ 5.

Lillemor Lindström och Solveig Lemnell utsågs att jämte ordföranden justera
dagens protokoll, tillika rösträknare.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen för år 2011 lästes upp av ordföranden och godkändes.

§ 7.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för 2011 vilka godkändes.

§ 8.

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

§ 9.

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för 2011.

§ 10.

Till ordförande omvaldes Rustan Ligander för ett år.

§ 11.

Som ledamöter för en mandattid på 2 år omvaldes Sven Månsson och Solveig
Lemnell samt nyvaldes Agneta Ek.

§ 12.

Som ledamöter för en mandattid på 1 år nyvaldes Rickard Malmborg och Petter
Gustavsson (fyllnadsval).

§ 13.

Till revisorer för 1 år omvaldes Hanne Nedergaard och Göran Lemnell.

§ 14.

Till revisorsuppleanter för 1 år omvaldes Camilla Ahlbin och Nils-Olof
Gunnarsson

§ 15.

Till valberedning för 1 år omvaldes Eva Suikkonen, sammankallande och Maria
Mölstad samt nyvaldes Jan Nilsson.

§ 16.

Årsmötet beslöt att inte ändra årsavgiften, som är 100:- kr/hushåll.
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§ 17.

Under övriga frågor påpekades det att hemsidan innehåller gamla uppgifter.
Vidare diskuterades trafikproblemen i första hand på Kvarngatan där hastigheten
efter den diskutabla rondellen är för hög enligt mätningar av NTF.
Ordföranden informerade om Laddran som har påbörjats.
Vi bör söka pengar från bankerna till vårt 25-årsfirande. Här påpekades att vi
har ytterligare ett jubileum, nämligen att första postflygningen mellan Eslöv och
Marieholm skedde för 100 år sedan.

§ 17 forts

Önskemål om ”öppna” styrelsemöten för medlemmar och arbetsgrupper. (Alla
protokoll och övrig information finns tillgängligt på hemsidan.)

§ 18.

Ordförande avtackade de avgående ledamöterna Roland Nilsson, Jörgen Jonsson
och Raul Högberg med blommor för deras insatser inom föreningen.
Därmed avslutade ordföranden dagens möte och tackade de närvarande för visat
intresse.
Efter mötets avslut var det kaffe och kakor, som BYAföreningen bjöd på.
I anslutning till kaffet höll Lars Werner ett intressant föredrag om:
”Framtidens klimat – ett högriskprojekt”, vilket handlade om vårt klimat de
närmaste 50 till 1000 åren.

Vid tangenterna
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