
 

 1 

 
 
 
 
 
ÅRSMÖTE SKIVARPS BYALAG 2011-02-28 
 
 
 
§1  Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordföranden Peter Falk som hälsar alla välkomna. 
 
§2  Val av mötesordförande 
Församlingen väljer Peter Falk som ordförande för dagens möte. 
 
§3  Val av mötessekreterare 
Ute Olsson väljs som sekreterare. 
 
§4  Val av två justeringsmän 
Sten Wemmert och Cecilia Svensson utses att justera dagens protokoll. 
 
§5  Val av rösträknare och upprättande av röstlängd 
Församlingen väljer Gun Ohlsson . 
 
§6  Godkännande av kallelse till årsmötet 
Godkänns. 
 
§7  Godkännande av dagordning 
Godkänns. 
 
§8  Styrelsens verksamhetsberättelse 
Peter Falk läser verksamhetsberättelsen. 
 
§9  Revisorernas berättelse 
Då ingen av revisorerna är närvarande läser Cecilia Svensson  revisionsberättelsen. 
 
§10 Fastställande av resultat och balansräkning 
Kassör Anita Hedin redogör för resultat och balansräkning. 
 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Besvaras med ja. 
 
§12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 
Efter en kort diskussion fastställs medlemsavgiften för nästkommande år till  
100,- kronor för enskild medlem, 150,- kronor för familj. 
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§13 Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte 
Valberedningen föreslår omval av Peter Falk och valet godtas av de närvarande. 
 
§14 Val av tre ordinarie ledamöter för 2 år 
Jörgen Olsson, Kent Ekblad och Ute Olsson föreslås och valet godtas. 
 
§15 Val av två ordinarie styrelseledamöter för 1 år 
Valberedningen föreslår Sofia Kristoffersson och Kim Hansen, valet godtas. 
 
§16 Val av suppleanter 
Valberedningen föreslår omval av Evelynn Ekblad på 2 år, Susanne Nilsson, 2 år samt Johanna 
Håkansson och Britt-Marie Larsson på vardera 1 år, valet godtas. 
 
§17 Val av revisorer 
Valberedningen föreslår omval av sittande Sandy Heinmark och Ingemar Holmström, valet godtas. 
 
§18 Val av ersättare för revisorerna 
Roy Dunborg och Marie Johansson utses till ersättare för revisorerna. 
 
§19 Val av valberedning, 3 st, varav en sammankallande 
Det blir omval av Rickard Thulin-Nilsson, Cecilia Svensson och Johan Bohman, med Rickard som 
sammankallande. 
 
§20 Utseende av firmatecknare 
Vi följer stadgarna och utser ordföranden Peter Falk samt kassören Anita Hedin som firmatecknare. 
 
§21 Styrelsens förslag till budget för 2011 
Peter Falk redovisar förslaget som godkänns. 
 
§22 Val av representanter till Byalagsrådet 
Sten Wemmert, Åsa Svensson och Sofia Solhammers kommer att representera byalaget. 
 
§23 Övriga frågor 
Anita Hedin efterlyser fler ”hjälpande händer” och efter diskussion kommer man överens om 
en ”jobbhelg” på Brandstationen. 
 
§24 Mötets avslutande 
Peter Falk avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
Peter Falk, ordförande                                                           Ute Olsson, sekreterare 
 
 
Cecilia Svensson, justeringsman                                           Sten Wemmert, justeringsman 
 


