Protokoll 2015-03-14
Syfte:
Datum:
Plats:

Årsstämma
2015-03-14
Hemma hos Cecilia & Jens

Närvarande:

Agneta Borg Nilsson
Anna Winge
Carsten Nilsson
Cecilia Molin Dahlén
Elna Linde

Inger Oxing
Jens Molin
Susanne Lindqvist
Sylvia Svensson

1. Mötets öppnande
Byalagets ordförande Cecilia Molin Dahlén öppnade mötet och hälsade de
närvarande välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Som ordförande för mötet utsågs Cecilia Molin Dahlén.
3. Val av sekreterare för mötet
Som sekreterare för mötet utsågs Carsten Nilsson.
4. Val av justeringsmän och rösträknare
Som rösträknare och justeringsmän utsågs Sylvia Svensson och Anna Winge.
5. Mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet skickades ut 2015-02-26 via email till 20 mottagare.
De närvarande befann mötet behörigen utlyst.
6. Godkännande av dagordning
Utsänt dagordningsförslag godkändes.
7. Verksamhetsberättelse
Ordföranden redovisade Byalagets aktiviteter under 2014, se bilaga.
8. Ekonomisk berättelse
Kassören redogjorde för kassabehållningen vilken vid årets slut 2014 uppgick till 0,00
kronor.
9. Revisionsberättelse
Då ingen av revisorerna var närvarande, eller riktat någon anmärkning mot skötseln
av föreningens ekonomi, beslöt mötet om att godkänna den ekonomiska
redovisningen och lägga den till handlingarna.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
De närvarande biföll att styrelsen ska ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
11. Val av styrelse
Cecilia Molin-Dahlén omvaldes som ordförande på en tid av två år.
Kassörens och sekreterarens mandat löper på ytterligare ett år.
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12. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Sven Svensson och Anna Winge på en tid av 1 år.
13. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Jörgen Linde och Elna Linde på en tid av 1 år
14. Övriga frågor
a. Hastighetsbegränsningen i byn
Diskussion om läget och vad vi kan försöka göra för att få bilisterna att hålla
30 genom byn.
- Skylt ”Skola”?
- Ny trafikmätning? De senaste gjordes 2003 & 2004.
- Äska fartkamera/radarskylt?
- Skylt ”Lekplats”?
- 30 målat på gatan
- Sammanställ de skrivelser som skickats in från enskilda, byalaget och skolan
för att få samlat underlag för ytterligare påtryckningar mot trafikverket i frågan.
b. Status områdesbestämmelser?
Cecilia tar kontakt med stadsarkitekten Pia Transe Pedersen för att förhöra sig
om status på arbetet.
c. Möte med kommunen
Kort resumé om det möte som kommunen hade med inbjudna byalag och
kulturföreningar 2014-10-28. Publicera kommunens anteckningar på
byalagets hemsida.
d. Anslagstavla
- Förslag: flytta ner mölleföreningens anslagstavla till byn och använd den för
info från och om byalaget mm.
15. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade de närvarande för intresse och engagemang och
avslutade mötet.

Mötets sekreterare e.u.

Mötets Ordförande e.u.

------------------------------------Carsten Nilsson

------------------------------------Cecilia Molin Dahlén

Justeras

Justeras

------------------------------------Sylvia Svensson

------------------------------------Anna Winge
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