ÅRSMÖTE SKIVARPS BYALAG 2012 02 27

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Peter Falk öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.

§2 Val av mötesordförande
Peter Falk utses till ordförande i dagens möte.

§3 Val av mötessekreterare
Ute Olsson utses till sekreterare vid dagens möte.

§4 Val av justeringsmän för årsmötets protokoll
Sofia Kristoffersson och Johan Bohman utses till justeringsmän.

§5 Val av rösträknare och upprättande av röstlängd
Bertil Hedin väljs till rösträknare.

§6 Godkännande av kallelse till årsmötet
Styrelseledamöterna godkänner kallelsen till dagens möte.

§7 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Anita Hedin läser verksamhetsberättelsen. Diskussion omkring de olika punkterna.

§9 Revisorernas berättelse
Då ingen av revisorerna är närvarande läser Peter Falk revisorernas berättelse.

§10 Fastställande av resultat och balansräkning
Peter Falk redogör för resultat och balansräkning.
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§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan besvaras med ja.

§12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Medlemsavgift för nästkommande år blir för enskild medlem SEK 75,- och för familj SEK
150,-.

§13 Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
Peter Falk väljs till ordförande.

§14 Val av styrelseledamöter, 2 år
Anita Hedin, Kim Hansen och Sofia Kristoffersson och Britt-Marie Larsson väljs som
ordinarie ledamöter på 2 år.

§15 Val av styrelseledamöter, 1 år
Johanna Håkansson och Peter Andersson väljs som ordinarie ledamöter för 1 år.

§16 Val av suppleanter, 2 år
Valberedningen har hittills inte kunnat hitta några kandidater för den positionen men
återkommer.

§17 Val av revisorer
Det blir omval på den punkten.

§18 Val av ersättare för revisorer
Omval även här.

§19 Val av valberedning, 3 styck, varav en sammankallande
Johan Bohman och Rikard Nilsson ska stanna kvar i valberedningen, Cecilia Svensson har
avsagt sig platsen. Man ska tillfråga Sten Wemmert om han kan tänka sig att ingå i
valberedningen.

§20 Firmatecknare
Valet faller på ordföranden Peter Falk och kassören Anita Hedin.
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§21 Styrelsens förslag till budget för år 2012.
Peter Falk redovisar förslag på budget år 2012 som godkänns.

§22 Val av representanter till Byalagsrådet
Sten Wemmert och Åsa Svensson fortsätter som representanter även i år, däremot har Sofia
Kristoffersson ställt sin plats till förfogande. Gun Ohlsson väljs in istället för Sofia.

§23 Övriga frågor
Diskussion kring renovering av brandstationen, till exempel målning på utsidan, golvet på
första plan, köksinredning på första plan, sänkning av taket, mjukare belysning bland annat.
Byalaget får till uppgift att vidarebefordra frågan vad som ska ske med den så
kallade ”macktomten”.
Anita Hedin ska ta kontakt med Tommy Olofsson angående vägarnas beskaffenhet i byn.
Evelyn tar upp de dåliga bussförbindelserna, speciellt på helgerna, som innebär ett stort
problem för både ungdomarna och deras föräldrar. Även denna fråga ska vidarebefodras till
kommunen.
Frågan om Skivarps Mölla kommer upp. Vi har inga vidare uppgifter omkring planerna.
Mölleföreningen har årsmöte den 6 mars och vi får då se hur planerna för framtiden kommer
att se ut.

§24 Mötet avslutas

Peter Falk, ordförande

Ute Olsson, sekreterare

Sofia Kristoffersson, justeringsman

Johan Bohman, justeringsman
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