Horredsbygdens byalag
Årsmöte 2 mars 2017
Närvarande:
Emil Olsson, ordförande
Anette Banås, kassör
Eva Andrée, sekreterare
Roger Johansson
Kerstin Kandziora
Christian Fallqvist
Mattias Andersson
Ingrid Kallin
Majken Svensson

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Emil Olsson, som hälsade alla närvarande välkomna.

2. Val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare
Mötet beslutade att välja Emil Olsson till mötesordförande och Eva Andrée till
mötessekreterare.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet
Mötet beslutade att välja Kerstin Kandziora och Mattias Andersson till justerare och
rösträknare.

4. Mötets utlysande
Emil redogjorde för anslag på bygdens anslagstavlor två veckor före mötesdatum.
Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning
Med tillägg av punkten Val av revisorer som ny punkt 15, Motion som ny punkt 16,
Plan och budget som ny punkt 17, Extra årsmöte som punkt 18 och övriga därefter
föreslagna punkter som punkter 19 och uppåt, beslutade mötet att godkänna
dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
Innan verksamhetsberättelsen för 2016 (bilaga 1) diskuterades, relaterade Emil till de
ärenden som kom upp av närvarande bygdeinvånare vid förra årsmötet. Detta
gjordes för att lättare återkoppla till styrelsens arbete under verksamhetsåret.
Kopior av verksamhetsberättelsen fanns att tillgå för de närvarande, och efter
återkoppling öppnade Emil för frågor och diskussion kring verksamhetsberättelsen.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
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7. Resultat- och balansräkning för 2016
Kopior av resultat- och balansräkningen för 2016 (bilaga 2) fanns att tillgå för de
närvarande, och Anette redogjorde för de olika posterna och uträkningarna. Mötet
konstaterade att byalagets ekonomi är god och välskött.
Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.

8. Revisorernas berättelse
Kopior av revisorernas berättelse (bilaga 3) fanns att tillgå för de närvarande, och
lästes upp. Revisionsberättelsen redogjorde för utförd granskning och intygade om
riktighet. Revisorerna rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret
2016. Mötet tackade för revisorernas arbete.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mot bakgrund av redogörelser i form av verksamhetsberättelse och resultat- och
balansräkningar, samt styrkt av revisionsberättelsen, beslutade mötet av bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

10. Stadgerevision
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat fram en stadgerevision efter uppdrag
under förra årsmötet. Motiveringen var att stadgarna inte upplevdes som heltäckande
och i viss mån även vara förlegade.
Kopior på utkast till stadgerevision (bilaga 4) fanns att tillgå, och en kortare
diskussion följde.
Mötet beslutade att godkänna utkastet till revision av nya stadgar för
Horredsbygdens byalag.
NB För att vinna laga kraft krävs ännu ett årsmötesbeslut.

11. Val av ordförande
Valberedningen föreslog omval av Emil Olsson som ordförande på 1 år.
Mötet beslutade att välja Emil Olsson till ordförande.

12. Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Eva Andrée, Roger Johansson och Christian
Fallqvist på 2 år.
Mötet beslutade att välja Eva Andrée, Roger Johansson och Christian Fallqvist på 2
år.
Valberedningen hade ingen ytterligare nominering för ledamotspost för 2 år, så en
ledamotspost kvarstår som vakant.

13. Fyllnadsval av styrelseledamöter
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Majken Svensson och Ingrid Kallin på vardera
1 år.
Mötet beslutade att som fyllnadsval välja Majken Svensson och Ingrid Kallin på
vardera 1 år.

14. Val av valberedning
Mötet föreslog omval av Ingrid Brelind, Ing-Marie Åkesson och Bengt Carlsson till
valberedning. Mötet föreslog även nyval av Mattias Andersson.
Mötet beslutade att välja Ingrid Brelind, Ing-Marie Åkesson, Bengt Carlsson och
Mattias Andersson till valberedning.
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15. Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av revisorer; Birgit Carlsson och Magnus Lilliecrona.
Mötet beslutade att välja Birgit Carlsson och Magnus Lilliecrona till revisorer.

16. Motion om reseersättning
Inkommen motion (bilaga 5) till styrelsen lästes upp och styrelsen tillstyrkte motionen.
Mötet beslutade att godkänna motionen.

17. Plan och budget för verksamhetsåret 2017
Styrelsen hade tagit fram en plan för arbetet för kommande verksamhetsår (bilaga 6),
med angivelse av fokusområden. Plan och budget diskuterades kort och mötet
uttryckte stöd för planeringen.

18. Extra årsmöte
Emil Olsson lyfte frågan om behov av extra årsmöte för att nå ett andra beslut i fråga
om stadgerevisionen, och belopp vid firmateckning för styrelsen.
Mötet beslutade att kalla till extra årsmöte 5 april 2017 kl 19.00 i Horreds bibliotek för
dessa två punkter.

19. Övriga frågor
Som avgående styrelseledamot avtackades Mattias Andersson med blommor.

20. Mötets avslutande
Emil Olsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Istorp 5 mars 2017

Eva Andrée

Emil Olsson

Mötessekreterare

Mötesordförande

Kerstin Kandziora

Mattias Andersson

Justerare

Justerare
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