Protokoll fört vid Marieholms Byaförenings
årsmöte för 2015, den 23 mars 2016.

§ 1.

Mötets öppnades av Sven Månsson.

§ 2.

Frågan om årsmötet var behörigen utlyst, besvarades med ja.

§ 3.

Till ordförande för mötet valdes Andreas Helmersson.

§ 4.

Sven Månsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 5.

Solveig Lemnell och Christer Nilsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen för år 2015 lästes upp av sekreteraren och godkändes.

§ 7.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för 2015.

§ 8.

Revisorernas berättelse och godkännande lästes upp.

§ 9.

Mötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2015 år verksamhet.

§ 10. Andreas Helmersson valdes till ordförande för 1 år.
§ 11. Fyllnadsval (efter avgående Ana Maria Alvares) för en mandatperiod av 1 år valdes Christer Nilsson.
§ 12. Som ledamöter för en mandattid av 2 år nyvaldes Ankie Hellman, Stefan Fredriksson samt omvaldes Sven
Månsson. Valberedningen har inte funnit en 4:e ledamot för 2 år. Den nya styrelsen får under året söka
ytterligare en ledamot. Denna eventuella ledamot kan deltaga i möten men har ingen rösträtt. Ledamoten kan
väljas in vid nästa årsmöte. Kvar i styrelsen sitter sedan i fjol kassör Petter Gustafsson, Rasmus Gustafsson,
Patrik Andersson och Andreas Helmersson.
§ 13. Till revisorer för 1 år omvaldes Hanne Nedergaard och Göran Lemnell. Till revisorsuppleanter för 1 år
omvaldes Nils-Olof Gunnarsson och Raul Högberg.
§ 14. Till valberedning för 1 år omvaldes Maria Gustafsson Mölstad, sammankallande och Sven Sandell. Jan
Nilsson hade avsagt sig omval och som ny i valberedningen valdes Börje Landby.
§ 15. Avgående styrelsens förslag var att verksamhetsåret 2016 skulle vara avgiftsfritt. Mötet hade en annan
menig, bl.a. det ska ha ett värde att vara medlem i byaföreningen. Även argument att det finns flera
aktiviteter som kan finansieras om vi har denna inkomst. Även uppgiften att bevara bibliotekshuset för
Marieholm kan bli kostnadskrävande. Årsmötet beslöt därför bibehålla medlemsavgiften som är 100:kr/hushåll även för 2016.
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§ 16. Övriga frågor:
1. Bibliotekshuset diskuterades och hur man kan agera, inget konkret beslut togs.
2. Förslag kom att ta upp frågan om grannsamverkan igen.
3. Rustan Ligander och Kerstin Nilsson valdes till konsulter till styrelsen. Som styrelsen att tillfråga vid
behov.
§ 17. Avgående närvarande ledamot Rustan Ligander samt icke närvarande ledamöterna Christin Carlsson och
Joan Sandberg avtackades. Blommor ska överlämnas senare.
§ 18. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade dagens möte. Britt-Marie Carlsson
serverade kaffe och kakor. Efter mötet berättade Christer Jonsson om sin cafe’teater, som han håller på att
bygga i Rynge, utanför Ystad. Han framförde också lite monolog och spontan teater.

___________________________________
Sven Månsson sekreterare

___________________________________
Andreas Helmersson mötesordförande

___________________________________
Solveig Lemnell justerare

___________________________________
Christer Nilsson justerare
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