Protokoll för årsmöte i Vanstad byalag
den 29 mars 2015 kl 14.00
Mötet öppnades och inleddes med en tyst stund för byalagets styrelseledamot Sven-Åke Erlandsson
som gick bort för en kort tid sedan.
1.Val av ordförande till att leda dagens förhandlingar.
Katarina Persson väljs till ordförande för årsmötet.

2.Val av protokollförare.
Christina Arvidsson väljs till protokollförare.

3.Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.
Lars Magnusson och Sven Andersson väljs till justerare av årsmötesprotokollet.

4.Godkänna kallelsen till årsmötet.
Årsmötet konstaterar att kallelsen har gjorts stadgeenligt.

5.Godkänna dagordningen.
Årsmötet godkänner dagordningen.

6.Styrelsens årsberättelse.
Verksamhetsberättelsen för 2014 redovisas och godkännes.

7. Kassaredogörelse samt revisorernas berättelse.
Johnny Jönsson redovisar kassarapporten och läser upp revisorernas berättelse.

8.Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

9.Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte.
Katarina Persson väljs till ordförande.

10.Val av styrelseledamöter och ersättare.
Till ordinarie styrelseledamöter på två år väljs: Magnus Nilsson (nyval, i stället för Sven-Åke Erlandsson).
Till ersättare på två år väljs: Petra Bjerland (nyval, i stället för Maria Nilsson).
Övriga styrelseledamöter, som valdes vid förra årsmötet, sitter kvar ytterligare ett år.

11.Val av revisorer och ersättare.
Till revisorer väljs Barbro Magnusson och Tommy Larsson och till ersättare väljs Marie Persson och Sven
Andersson.

12.Fastställande av årsavgiften.
Årsavgiften beslutas vara oförändrad, dvs 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj.

13.Fråga om valberedning.
Till valberedning väljs Birgitta Andersson (sammankallande), Bo Nilsson och Göte Sjögren.

14.Beslut om sätt för kallelse till möte.
Samma sätt som till i år, dvs annons YA, hemsidan, Facebook, infoblad i brevlådor, anslagstavlan.

15.Övriga ärenden.
Styrelsen får i uppdrag att undersöka hur byböckerna kan uppdateras på bästa sätt. Digitalt? Vilka
regler gäller för publicering på nätet?
Förslag på aktiviteter: pubafton, filmkvällar, byavandring, kobingo, bussresa till Ullared.
Diskussion om midsommarfirandet – ska vi fortsätta? Mötet beslutar att vi ska ha midsommarfirande
med korvgrillning på torsdagskvällen före midsommarafton, kl 18.00 vid Gröningen. Klädsel av
midsommarstången påbörjas något tidigare. Valborgsfirande kör vi som vanligt kl 18.00 vid Per
Emils mölla, med allsångsledare Lasse Magnusson. Ridande lucia som vanligt, med körledare Lasse
Magnusson.
Synpunkt framkom om att informationslappar bör delas ut till alla postlådor, vilket inte riktigt
gjordes inför informationsmötet om hvb-hemmet. Styrelsen svarar att man gjorde så gott det gick
denna gång, med kort varsel, men ska försöka göra ännu bättre nästa gång.
Diskussion angående trafiksituationen och vad som är gjort i denna fråga hittills. Vi inväntar just nu
bland annat besked från Länsstyrelsen angående ansökan om ändrade hastighetsbegränsningar. Förslag
uppkommer om att beställa en bullermätning (Länsstyrelsen) samt att ligga på polisen mer så att det
görs hastighetsövervakningar.

Mötet avslutades med kaffe och påskbakelse och sedan ett trevligt föredrag av Lasse Magnusson.
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