
Protokoll för årsmöte i Vanstad byalag den 26 mars 2017 kl 14 
 

Byalagets ordförande Katarina Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

1.Val av ordförande till att leda dagens förhandlingar. 

Katarina Persson valdes till ordförande för årsmötet. 

 

2.Val av protokollförare. 

Christina Arvidsson valdes till protokollförare för årsmötet. 

 

3.Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll. 

Karna Kennerby och Martina Salvin valdes till justerare av årsmötesprotokollet. 

 

4.Godkänna kallelsen till årsmötet. 

Årsmötet konstaterade att kallelsen har gjorts stadgeenligt. 

 

5.Godkänna dagordningen. 

Årsmötet godkände dagordningen. 

 

6.Styrelsens årsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp av Christina Arvidsson. 

 

7. Kassaredogörelse samt revisorernas berättelse. 

Johnny Jönsson redovisade kassarapporten och läste upp revisorernas berättelse. 

 

8.Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

 

9.Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. 

Katarina Persson valdes till ordförande. 

 

10.Val av styrelseledamöter och ersättare. 

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes: Johnny Jönsson, Stefan Olsson och Magnus Nilsson. 

(Ordinarie ledamöter Christina Arvidsson och Benny Nilsson sitter kvar ytterligare ett år.) 

Till ersättare på två år valdes: Håkan Garton och Mikael Johansen. 

Till ersättare på ett år valdes: Martina Salvin (ersätter Mona Woin som avgått i förtid). 

(Ersättare Kristina Nilsson sitter kvar ytterligare ett år.) 

 

11.Val av revisorer och ersättare. 

Till revisorer valdes Barbro Magnusson och Tommy Larsson och till ersättare valdes Marie Persson och Sven 

Andersson.  

 

12.Fastställande av årsavgiften. 

Årsavgiften beslutades vara oförändrad, dvs 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj. 

 

13.Fråga om valberedning.  

Till valberedning valdes Birgitta Andersson (sammankallande), Bo Nilsson och Göte Sjögren.  

 

14.Beslut om sätt för kallelse till möte. 

Kallelse görs via hemsidan, facebook, infoblad i brevlådor, anslagstavlan och annons i Ystads Allehanda. 



15.Övriga ärenden. 

Byalaget har nu Swish (123 346 9152) för inbetalning av medlemsavgift m.m.  

 

Mona Woin och Martha Olsson avtackades från byalagsstyrelsen med varsin blomma. Martina Salvin och 

Mikael Johansen hälsades välkomna till styrelsen. 

 

Årets aktiviteter. Följande önskemål togs upp: 

• valborg vid möllan kl 18 

• midsommarstång kläs och dansas in 

• hemvändardag med byavandring 

• kobingo 

• grillkvällar på Gröningen 

• byapub med t.ex. någon quiz 

• kvällsfika 

• julgranständning 

• glassbilskvällar, dvs beställa hit glassbilen då och då 

• hoppborg på Gröningen t.ex. på hemvändardagen 

• ridande lucia 

• årsmöte sista söndagen i mars 2018 

 

Planeringen för Gröningen. Följande önskemål togs upp: 

• bollar 

• plattsättning för cykling 

• upprustning av fotbollsmålen 

• arbetsdag 8 april för att sätta upp staket 

• arbetsdagar för skötsel (gräsklippning, häckklippning m.m.), men även att bybor går självmant till 

Gröningen och påtar i rabatten då och då 

 

Johnny Samuelsson berättade om bageriet. Ett stort renoveringsarbete är gjort och utrustningen samt 

möblemanget är på plats. Kvar att göra nu är ventilation och parkeringsplatser. Det är ca 15–16 sittplatser inne 

och blir ett antal platser ute också. Planerad öppning till påsk. Vi längtar! 

 

Vi behöver jobba med trafikfrågan igen – styrelsen tar nya tag i detta under året. 

 

Mötet avslutades med kaffe och påskbakelse. 

 

Vanstad 2017-03-26 

 

 

 

Protokollförare   Ordförande 

Christina Arvidsson   Katarina Persson 

 

 

 

Justerare    Justerare 

Karna Kennerby   Martina Salvin 


