Protokoll 2013-2
Syfte:
Datum:
Plats:

Årsstämma
2013-05-13
Gamla bygården

Närvarande: Pierre Winge
Susanne Lindqvist
Harry Korman
Nils-Erik Balcke
Sven Svensson
Carsten Nilsson
Agneta Borg Nilsson
Jocelyne Korman

Jens Molin
Cecilia Molin Dahlén
Inger Oxing
Elna Linde
Karin Svensson
Gareth Cousins
Karin Forsberg
Anna Winge

1. Mötets öppnande
Byalagets ordförande Harry Korman öppnade mötet och hälsade de
närvarande välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Som ordförande för mötet utsågs Harry Korman.
3. Val av sekreterare för mötet
Som sekreterare för mötet utsågs Carsten Nilsson.
4. Val av justeringsmän och rösträknare
Som rösträknare och justeringsmän utsågs Karin Svensson och Cecilia Molin
Dahlén.
5. Mötets behöriga utlysande
De närvarande befann mötet behörigen utlyst
6. Godkännande av dagordning
Utsänt dagordningsförslag godkändes.
7. Verksamhetsberättelse
Sekreteraren redovisade Byalagets aktiviteter under 2011 och 2012, se bilaga
”Verksamhetsberättelse 2011-2012.
8. Ekonomisk berättelse
Kassören redogjorde för kassabehållningen vilken vid årets slut 2012 uppgick
till 906,00 kronor.
9. Revisionsberättelse
Sven Svensson berättade att inget fanns att anmärka då det inte skett några
transaktioner sedan senaste revisionen och kassabelållningen är intakt med
samma belopp som då.
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10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
De närvarande biföll att styrelsen ska ges ansvarsfrihet för verksamhetsåren
2011-2012.
11. Val av styrelse
Till ny ordförande för Byalaget valdes Cecilia Molin Dahlén på en tid av två år.
De närvarande bekräftade mandaten för sittande sekreterare och kassör på
ytterligare ett år.
12. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Sven Svensson och Mathilda Korman 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
Från föregående årsmöte
a. Sedan tidigare har föreslagits att upprätta en förteckning över byalagets
medlemmar.
Sekreteraren delade ut en lista över personer skrivna i Skabersjöby
med närmaste omnejd i mars 2013. Källa: Internet.
Nya punkter
b. Nisse Balcke ställde frågan vem som anordnar den annonserade
växtloppisen och påpekade att utskick av denna art skall vara
undertecknat av ansvariga.
Noterades.
c. Föreslogs en stadgeändring: ”Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter.
Ordförande väljs av stämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv”.
Styrelsen bereder förslaget inför nästa årsstämma.
d. Öppen och livlig diskussion om byns framtid, planerade byggprojekt och
kommunens beslut att ta fram en områdesplan för [bevarande av]
Skabersjöby.
Med 12 röster mot 4 antog stämman att byalaget ska inta en
konservativ hållning när det gäller förändringar i bymiljön, och stödja
kommunens arbete med framtagandet av en områdesplan som främjar
bevarandet av den unika kulturmiljön i Skabersjöby.
e. Susanne informerade om planerad samaktivitet med Mölleföreningen:
”Mölledag med byloppis och hantverk” söndagen den 7 juli. Mer
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information kommer att delas ut i alla brevlådor samt publiceras på
webbplatsen www.skabersjoby.se.
f. Susanne och Pierre informerade om att Mölleföreningen anordnar
städdag i och omkring möllan lördagen 25 maj. Alla är välkomna att
hjälpa till. Efter väl förättat värv bjuds på soppa och tilltugg.
g. Avslutningsvis avtackades avgående ordförande Harry Korman med en
varm applåd.
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

------------------------------------Harry Korman

Justeras

Justeras

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

------------------------------------Karin Svensson
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