Protokoll fört vid årsmöte med Svaneholms byalag
2012-02-28 kl. 19.00 – 20.20, i Viskafors IF:s klubbstuga.
Närvaro enligt lista (bil.1).
§ 1. Öppnande

Interimsstyrelsens ordförande Alf Carlsson hälsade, med några
korta ord om interimsstyrelsen arbete under vintern, de
församlade välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Utlysande

Enligt gällande stadgar ska årsmöte utlysas minst två veckor i
förväg. Alf redovisade att årsmötet utlysts drygt två veckor i
förväg, på byalagets nya hemsida 2012-02-12 och med lappar på
drygt tre tiotal stolpar runt om i samhället.

Beslut

§ 3. Dagordning

Beslut

På fråga om årsmötet kan anses stadgeenligt utlyst svarade
årsmötet JA.
Förslag till dagordning (bilaga 2) var utlagd på hemsidan, fanns
tillgänglig på mötet och föredrogs av Alf.
Årsmötet beslutade att arbeta efter den föreslagna
dagordningen.

§ 4. Mötesordförande

Att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Alf Carlsson.

§ 5. Mötessekreterare

Att föra årsmötets protokoll utsågs Bengt Sandell.

§ 6. Justering

Att justera protokoll från årsmötet och att dessutom, vid behov,
fungera som rösträknare, utsågs Jan Åkesson och Rolf Stridsberg.

§ 7. Verksamhetsber.

Alf föredrog verksamhetsberättelse för den period
interimsstyrelsen arbetat (bilaga 3).

Beslut
§ 8. Ekonomi

Årsmötet beslutade att lägga berättelsen till handlingarna.
Vid senaste ordinarie årsmöte utsedde, revisorn Jan Åkesson
föredrog en ekonomisk rapport och revisionsberättelse (bilaga 4)
undertecknad av honom själv och Jan-Erik Jansson. Han
kommenterar att verksamhet och årsmöten samt därmed också
ekonomisk granskning och redovisning inte förekommit under
flera år och att en faktura saknat följesedel. Detta hade dock
följts och i övrigt visade revisorernas granskning att
räkenskaperna förts med god ordning och att utgifter och
inkomster är verifierade.

§ 9. Ansvarsfrihet, förra styrelsen. Med hänsyn till att verksamheten legat nere och att en
ny interimsstyrelse valts i oktober delades frågan på två beslut.
Beslut

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den styrelse som
utsågs 2006-05-15 för hela perioden fram till dess
interimsstyrelse utsågs 2011-10-18.

§ 10. Ansvarsfrihet, interimsstyrelsen.
Beslut

Årsmötet beslutade att bevilja interimsstyrelsen ansvarsfrihet för
den tid efter 2011-10-18 som revisionen omfattar.

§ 11. Information

Alf informerade om det arbete som ägt rum under vintern och
styrelsens förslag till kommande aktiviteter (bilaga 5). Förslaget
diskuterades.

Beslut

Årsmötet beslutade att lägga såväl informationen som förslaget
med godkännande till handlingarna.

§ 12. Val av ordförande

Till ny ordförande i en ordinarie styrelse för byalaget valde
årsmötet Alf Carlsson på två år.

§ 13. Val av styrelse

Till övriga ledamöter i den ordinarie styrelsen valdes, på ett år,
Linda Carlsson, Monika Reinthal, Viktor Eriksson, Bjarne
Haraldsson och Bengt Sandell. I styrelsens uppdrag ingår att,
utöver ordförandeposten, konstituera sig själv.

§ 14. Val av revisorer

Till revisorer för det kommande verksamhetsåret valdes Jan
Åkesson och Jan-Erik Jansson.

§ 15. Val av valberedning Till valberedning inför nästa årsmöte valdes Rose-Marie
Stridsberg och Rolf Stridsbergon.
§ 16. Stadgerevision

Beslut

§ 17. Årsavgift

Alf föredrar interimsstyrelsens förslag till stadgeändringar. Enligt
gällande stadgar skall ändringar ske genom beslut av två på
varandra följande (ordinarie) årsmöten. Styrelsen föreslår
årsmötet att fatta ett första beslut i enlighet med styrelsens
ändringsförslag.
Årsmötet beslutade att, för första gången, besluta att ändra
stadgarna i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 6).
Styrelsen föreslår att avgiften skall vara 50 kr per medlem och år
för personer över 13 år. Viktor Eriksson föreslår att avgiften skall
vara 50 kr per medlem och år för personer över 20 år och 20 kr
per medlem och år för personer under 20 år.

Beslut
§ 18. Övrigt

Årsmötet beslutade enligt Viktor Erikssons förslag.
Föreslogs att byalaget presenterar sig och sin verksamhet vid
VIF:s tipspromenader,
Att styrelsen på olika sätt pushar för hemsidan som ett centralt
informationsmedium,
Att byalaget verkar för nya informationstavlor på centrala platser
i samhället,
Att samla in mail-adresser för snabb och billig information om
verksamheten, samt
Att ge interimsstyrelsen en eloge för det arbete som nedlagts.

§ 19. Avslutande

Alf tackade för visat intresse och aktivt deltagande i
årsmötesförhandlingarna, samt för det förtroende som visas den
nyvalda styrelsen.
Härvid betonades också betydelsen av ett brett engagemang och
ett aktivt deltagande i byalagets arbete även utanför styrelsens
krets, inte minst genom att sprida information och prata med
Svaneholmsbor, och andra, om byalaget och dess arbete.
Med detta förklarade Alf årsmötet avslutat.

Svaneholm dag som ovan

………………………………………………………………….

Bengt Sandell, sekreterare

…………………………………………………………

………………………………………………..

Rolf Stridsberg, justerare

Jan Åkesson, justerare

