Årsmöte Grönby Byalag 2019 02 17
§ 1. Val av ordförande och sekreterare
Ordförande: Birgitte Langkilde
Sekreterare: Joakim Larsson
§ 2. Justering av röstlängd
45 medlemmar var närvarande på mötet inkl. styrelsen
§ 3. Val av 2 personer jämte ordförande att justera protokollet
Stina Larsson, Anita Nilsson
§ 4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
Ja
§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden presenterar den sittande styrelsen och meddelar att hon inte kan
ställa upp för omval. Hon summerar medlemsantalet till ca 130 medlemmar
samt berättar om alla skiftande och trevliga aktiviteter under året.
§ 6. Revisorernas berättelse
Revisorer under året har varit Gert Nilsson och Bengt Madsen. Gert Nilsson höll
revisionsberättelsen. Räkenskaperna anses noga förda i god bokföringssed
Resultat, balansräkning och årsbokslut är utan anmärkning
Revisorerna rekommenderar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultat
Ja
§ 8. Fråga om beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja
§ 9. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner
med anmälan till styrelsen senast 3 februari
Inga motioner hade kommit in.
§ 10. Kommande verksamhet, planering av byafrågor
4 april: kl. 18.00 gör byalaget studiebesök på Grönby Chark där Viktor
Waldenström berättar om sin verksamhet. Mat och dryck till självkostnadspris.
§ 11. Fastställande av årsavgift
Oförändrad, dvs. 100 kr/person eller 200 kr/familj.

§ 12. Val av föreningens nya ordförande
Stefan Sköld
§ 13. Val av övriga styrelseledamöter
Lars Svensson återvald på två år som ledamot och Marie Hammar väljs in som
ledamot på två år.
Till suppleant väljs Tina Sjöström på två år.
§ 14. Val av två revisorer
Gert Nilsson, Bengt Madsen
§ 15. Övriga ärenden
Lotte Lindgren avgår som kassör och avtackas med blommor.
Birgitte Langkilde avtackas som ordförande med ett grafiskt blad av konstnären
Marianne Larsson. Vice ordförande Anders Nilsson håller ett tacktal.
§ 16. Mötets avslutande
Birgitte överlämnar ordförandeklubban till Stefan Sköld som avslutar mötet och
kallar till konstituerande möte för den nya styrelsen på plats.
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…………………………………………………………………………….
Birgitte Langkilde, ordförande

…………………………………………………………………………….
Anita Nilsson, justeringsman

…………………………………………………………………………….
Stina Larsson, justeringsman

