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Byalagets ordftirande Katarina Persson hiilsade alla viilkomna och lorklarade motet <ippnat.

l.Val av ordlorande till att leda dagens fiirhandlingar.
Katarina Persson vdljs till ordftirande ftir irsmcitet.

2.Val av protokollftirare.

Christina Arvidsson viilj s till protokollfiirare.

3.Val av tvi justeringsmIn att j[mte ordftirande justera mcitets protokoll.
Mona Sjogren och Maria Nilsson viiljs tilljusterare av irsmdtesprotokollet.

4.Godkiinna kallelsen till irsmcitet.
Arsmotet konstaterar att kallelsen har gjorts stadgeenligt.

5.Godkdnna dagordningen.
Arsmdtet godkdnner dagordningen.

6. Stvre lsen s irsberiittel se.
Verksamhetsberiittelsen ftr 2015 liises upp av Christina Arvidsson och godklnnes.

7. Kassaredo gcirelse samt revisorernas berlittelse.
Johnny Jdnsson redovisar kassarapporten och liiser upp revisorernas beriittelse.

8.Friga om beviljande av ansvarsfrihet flor styrelsen.
Arsmdtet beviljar styrelsen ansvarsfrihet for 2015.

9.Val av ordftirande lor tiden fram till ndsta 6rsmote.
Katarina Persson v[ljs till ordflorande.

l0.Val av slvrelseledamoter och erstiffare.
Till ordinarie styrelseledamciter pi tvi ir viiljs: Christina Arvidsson, Benny Nilsson.
Ordinarie ledam6ter Johnny Jonsson, Stefan Olsson och Magnus Nilsson sitter kvar ytterligare ett ir.
Till ersiittare pi tvi ir viiljs: Mona Woin, Kristina Nilsson.
Till ersiittare pi ett 6r viiljs: Hikan Garton (nyval, ersiiffer Petra Bjernland som avgitt i fbrtid).
Ersiittare Martha Olsson sitter kvar ytterligare ett 6r.

I l.Val av revisorer och ersiittare.
Till revisorer viiljs Barbro Magnusson och Tommy Larsson och till ersiittare viiljs Marie Persson och Sven
Andersson.

I 2.Faststiil lande av irsavgiften.
Arsavgiften beslutas vara oforiindrad, dvs 50 kr ftir enskild medlem och 100 kr for familj.

I 3.Friga om valberedning.
Till valberedning viiljs Birgitta Andersson (sammankallande), Bo Nilsson och G6te Sjcigren.

l4.Beslut om siitt for kallelse till mdte.
Kallelse gors via hemsidan, Facebook, infoblad i brevlidor, anslagstavlan och annons i yA.



1 5 .Owign irenden.
Onskemil om aktiviteter:

o kobingo
o infomdte med Teleservice och nigon fr&n kommunen angiende bredbandsfiber
o bussresa till Ullared 18 april
o bypub
o visning av giamla Vanstadfilmen
. regelbundna byhiifrar med t.ex. filmvisning, hanwerk, fika, allsing kortspel m.m.
o hemvdndartrliff i kombination med nigon annan aktivitet.
. valborg som vanligt hos Lasse och Barbro, med allsing.
o midsommarfirandet kvdllen ftire midsommarafton, med stortiltet uppe. Lasse och Bo kan tenka sig att

sti fiir sdng och musik.
. byvandring med fika i nigons triidgArd (i kombination med hemviindartrlffl)
' byfest
o julgranstiidning l:a advent
o ridande lucia. I-asse kan vara kdrledare.

Bageriplaner ftir gamla aftiren - det 6r kdmpigt med tillstrind m.m. ffin kommunen, men Johnny ger inte upp.
Arsm0tesdeltagarna appliderade detta! Johnny efterfi€gar gamla recept frAn byn, att kunna anvlinda i bageriet.

Roligt om det kommer fler pijulgranstiindningen och midsommarstAngsklSdning.

Inget nytt om skolan. Maria Nilsson kollar vad som giiller angAende lekplatsen och att vistas pi skoltomten.

Barbro Magnusson hiller pd och uppdaterar fastighetsiigama i byboken och har ett par fastigheter som hon
undrar 6ver.

Fiir info: Loppisen pi idrottsplatsen blir den 15 maj. Vanstad IF arrangerar. Mtllledag den ldrsta sdndagen ijuli.

Byalaget har ansiikt om bidrag till inkdp av en projektor.

Mdtet avslutades med kaffe, piskbakelse och lotteri.
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