Årsmöte 2017-03-05 kl 17.00 med Sandhults Byalag i församlingshemmet
Närvarande:

Se bilaga 1, 21 närvarande

1.

Mötets öppnande
Hans Sunesson förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Sunesson.
Val av mötessekreterare
Till sekreterare vid årsmötet valdes Carina Theorin.
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Till protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Kenneth
Olofsson och Leif Karlsson.
Mötets utlysande
Årsmötet fann att mötet utlysts enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna, bilaga 2.
Kassarapport, balansräkning, resultat för 2016 samt budget för
2017
Nämnda handlingar gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna, bilaga 3, 4 och 5.
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, bilaga 6.
Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Val av ordförande på ett år
Till ordförande på ett år valde årsmötet Hans Sunesson.
Val av styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen valdes på två år Hans Sunesson, Per
Carlsson, Mona Carlbohm och Sten Olsson (omval av Hans, Per och
Mona, nyval av Sten). (Anm: I styrelsen ingår även John Stensönes,
Gunnar Eriksson och Irene Ehrnholm.)
Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Magnus Stedt (omval) och
Christian Olofsson (nyval).
Val av revisorer
Eftersom Claes Andersson och Bo Axelsson inte kunnat nås före
årsmötet överlämnade årsmötet till styrelsen att utse revisorer.
Anteckning: Sedan årsmötet avslutats lämnade Claes Andersson och
Bo Axelsson besked att de ställer upp ytterligare år. Styrelsen valde
Claes Andersson och Bo Axelsson till revisorer på ett år.
Val av revisorssuppleant
Förslag till revisorssuppleant finns inte. Årsmötet beslutar att uppdra
åt styrelsen att under verksamhetsåret utse revisorssuppleant.
Val av kommittéer
Friskvård/Miljö: Hans Karlsson (sammankallande), Per-Ove

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Rosengren, Irene Ehrnholm, Bertil Litzell, Caj Lind, och Johan Mulder.
Bypatrull: På förslag av styrelsen beslutar årsmötet att en kommitté
för arbetet med bypatrullen inte behövs och att detta arbete ska
övertas av styrelsen.
Kaffe: Kim Persson och Elsa Carlbom.
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Val av valberedning
Årsmötet beslutar att styrelsen under verksamhetsåret skall välja
valberedning.
Fastställande av medlemsavgift för 2018
Årsmötet fastställer medlemsavgiften för 2018 till oförändrade 150
kr.
Övriga frågor
1. Antalet medlemmar
Medlemsantalet diskuteras.
2. Gång- och cykelväg
Cykelvägen diskuteras varvid bland annat framkommer:
Förhoppningsvis sker byggstart till hösten. Någon form av farthinder
kommer att finnas vid övergångsstället vid sopstationen plus
ytterligare något hinder. Cykelvägen ska byggas på höger sida av
vägen från Sandhult sett.
3. Fiber i Sandhult
John Stensönes: I fredags nåddes 550 anmälningar om anslutning till
fiber. Nu ska IP Only, med viss hjälp av styrelsen i Fiberföreningen,
kontakta alla markägare för avtalsskrivning. Cirka 15 mil ska grävas.
IP Only har nu sex månader på sig att börja gräva.
4. SSK
Kenneth Olofsson: Det är önskvärt att SSK finns med på Byalagets
hemsida. (Ska omgående åtgärdas.)
Alla är välkomna att använda utegymmet vid SSK. Kanske ska man
överväga att dra något promenadspår förbi gymmet?!
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visad
uppmärksamhet.
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