Årsmöte 2018-03-18 kl. 17.00 med Sandhults Byalag i församlingshemmet
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Mötets öppnande
John Stensönes förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla
välkomna.
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes John Stensönes.
Val av mötessekreterare
Till sekreterare vid årsmötet valdes Mona Carlbohm.
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Till protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Lars-Erik Näslid
och Hans Karlsson.
Mötets utlysande
Årsmötet fann att mötet utlysts enligt stadgarna.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna, bilaga 2.
Resultatrapport, balansrapport, resultatbudget för 2018.
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
2017.
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 John Stensönes, Christian
Olofsson, ett år Gunnar Eriksson, (Anm: I styrelsen ingår även Hans
Sunesson, Per Carlsson, Sten Olsson, Mona Carlbohm.
Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Magnus Stedt (omval) och
Irene Ernholm (nyval som suppleant, tidigare ledamot).
Val av revisorer
Claes Andersson och Bo Axelsson till revisorer på ett år.
Val av revisorssuppleant
Förslag till revisorssuppleant finns inte. Årsmötet beslutar att det
inte är nödvändigt. De två suppleanterna pratas vid.
Val av kommittéer
Friskvård/Miljö: Hans Karlsson (sammankallande), Per-Ove
Rosengren, Irene Ehrnholm, Bertil Litzell, Caj Lind, Johan Mulder och
Sven-Erik Sandblom.
Kaffe: Styrelsen tar det sammankallande ansvaret och ringer runt
och ber om hjälp vid arrangemang.
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Val av valberedning
Årsmötet beslutar att styrelsen under verksamhetsåret får avgöra
om man själva klarar rekryteringen till styrelsen. Om inte får de utse
några till valberedningen.
Fastställande av medlemsavgift för 2019
Årsmötet fastställer medlemsavgiften för 2019 till oförändrade 150
kr.
Övriga frågor
 Bättre belysning vid nedfarten vid Ekekullen.
 Cykelväg till fotbollsplanen, när kommer den?
Byalaget hör med kommunen.
 Återvinningsstationen skräpig, ring telnr. 0200–880311 och
ange stationsnr 7226.
 Märka upp en ”ny led” vid Pålsbo och Näs, på förslag av
markägare Pierre Schäring.
Nya idéer på förändring av grön/vita vandringsleden via
Björkekärr.
 Frågor om fiberdragningen. Återställs marken efter
grävandet?
Kommunen återställer vägar och IPOnly återställer
tomtmarker.
Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visad
uppmärksamhet.
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