Protokoll fört vid Marieholms Byaförenings
årsmöte för 2016, den 1 mars 2017.

§ 1.

Mötets öppnades av Andreas Helmersson som valdes till mötesordförande. Mötet var förlagt till Hardings
restaurang.

§ 2.

Sven Månsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 3.

Lillemor Lindström och Nils-Erik Carlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4.

Frågan om årsmötet var behörigen utlyst, besvarades med ja.

§ 5.

Verksamhetsberättelsen för år 2016 lästes upp av ordförande.

§ 6.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkningen för 2016.

§ 7.

I avsaknad av Göran Lemnell som revisor hade Hanne Nedergaard gjort revisionen själv. Hanne läste upp
revisionens berättelse, som inte angav någon anledning till anmärkning.

§ 8.

Mötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

§ 9.

Inför valen övertog sammankallande i valberedningens Maria Mölstad ordet. Andreas Helmersson och
Christer Nilsson hade avsagt sig omval. Christer framförde lite om vad han senast hade gjort i byaföreningen
och anledningen till sitt nej för omval. Stefan Fredriksson valdes till ordförande för 1 år.

§ 10. Petter Gustafsson omvaldes till kassör för 2 år. Rasmus Gustafsson (omval), Jessica Nilsson och Göran
Bengtsson valdes till ledamöter för 2 år. Fyllnadsval, när Stefan Fredriksson går in som ordförande, valdes
Agneta Bengtsson som ledamot för 1 år. Kvar i styrelsen sitter sedan i fjol Ankie Hellman och Sven
Månsson.
§ 11. Till revisorer för 1 år omvaldes Hanne Nedergaard och nyvaldes Nils-Olof Gunnarsson. Till
revisorsuppleanter för 1 år Nils-Erik Carlsson och Andreas Helmersson.
§ 12. Till valberedning för 1 år omvaldes Maria Gustafsson Mölstad, sammankallande. Sven Sandell och Börje
Landby hade avsagt sig omval och som nya i valberedningen valdes Andreas Helmersson och Håkan
Nilsson.
§ 13. Maria Mölstad och Håkan Nilsson valdes som konsulter till styrelsen att bistå i det årliga arbetet.
§ 14. Fastställande av årsavgift. Ankie och Stefan hade inkommit med en motion om årsavgiften. Förslag var att
insamla medlemmarnas e-mail adresser. De som inte lämnade sin e-mail adress skulle får ett tillägg på
avgiften alternativ skulle de som lämnade sin e-mail adress få en rabatt. Motionen blev föremål för
omröstning. Maria Mölstad och Börje Landby valdes till rösträknare. Röstningen genomfördes genom
handuppräckning. Motionen avslogs med 11 nej röster mot 9 ja röster. Mötet beslöt att bibehålla avgiften
100:- per hushåll. Styrelsen ska starta ett arbete att insamla e-mail adresser från medlemmarna för att minska
kostnaderna för medlemshanteringen.
§ 15. Motioner som inkommit till årsmötet:
1. Utökning och förtydligande av föreningens stadgar. Ankie, Stefan, Andreas, Petter och Rasmus
hade inkommit med ett förslag som fanns bilagt mötes handlingarna. Mötet antog motionen.
Förslaget är utformat som steg 1 av ändring av stadgarna. Arbetet med stadgarna ska fortsätta. För
att anta nya stadgar krävs ytterligare 1 medlemsmöte. Nya stadgar ska presenterad i god tid före
detta möte.
§ 16. Övriga frågor. Inga övriga frågor.
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§ 17. Ordföranden avslutade dagens möte och tackade deltagarna. Hardings serverade sillamacka och dryck. Efter
mötet underhölls vi med standup av Anna Mölstad ihop med Teckomatorps humorfabrik. Artister och
avgående ledamöter avtackades med en blomma.

___________________________________
Sven Månsson sekreterare

___________________________________
Andreas Helmersson mötesordförande

___________________________________
Lillemor Lindström justerare

___________________________________
Nils-Erik Carlsson justerare
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