Protokoll 2014-06-18
Syfte:
Datum:
Plats:

Årsstämma
2014-06-18
Västrabygården

Närvarande: Agneta Borg Nilsson
Carsten Nilsson
Cecilia Molin Dahlén
Inger Oxing
Jocelyne Korman

Jens Molin
Jörgen Linde
Karin Forsberg
Susanne Lindqvist

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 Jocelyne Korman och Karin
Forsberg.
5. Mötets behöriga utlysande
De närvarande befann mötet behörigen utlyst
6. Godkännande av dagordning
Utsänt dagordningsförslag godkändes.
7. Verksamhetsberättelse
Ordföranden redovisade Byalagets aktiviteter under 2013, se bilaga.
8. Ekonomisk berättelse
Kassören redogjorde för kassabehållningen vilken vid årets slut 2013 uppgick
till 167,00 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
2013.
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11. Val av styrelse
Till kassör valdes Susanne Lindqvist på en tid av två år.
Till sekreterare för Byalaget valdes Carsten Nilsson på en tid av två år.
Ordförandens mandat löper 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. Förslag till stadgeändring
Ordföranden presenterade styrelsens förslag till stadgeändringar.
Mötet biföll de föreslagna ändringarna och uppdrog åt styrelsen att
sammankalla till nytt möte inom två månader för slutligt fastställande av
stadgeändringarna. Mötesdatum fastslogs till 2014-08-02.
15. Övriga frågor
a. Hur ska Byalaget kommunicera till medlemmarna?
Hittills har all information från Byalaget delats ut till hushållen i och
omkring byn. Informationen har även publicerats på hemsidan
www.skabersjoby.se samt mailats till de boende som anmält sin
mailadress. Pappersutskicket tar resurser och ger dåligt gensvar.
Efter en kort diskussion enades mötet om att informationsspridningen
framledes ska ske via webbsidan och mail i första hand, med SMS som
komplement för att påminna om evenemang, möten etc.
Under diskussionen kom även ett förslag om en gemensam
anslagstavla för meddelanden etc upp. Styrelsen tar förslaget till sig
och försöker hitta lämplig plats att sätta upp en sådan anslagstavla på.
b. Områdesbestämmelser för Skabersjö by
Ordföranden har varit i kontakt med stadsarkitekten Pia Transe
Pedesen som berättade att arbetet med områdesplanen går framåt.
Pia Transe Pedesen vill gärna ha kontakt med representanter för
Byalaget som kan komplettera bilden om byn och dess historia.
Byalagets ordförande samordnar ett möte.
Områdesplanen för Bjeret ligger nu ute på kommunens webblats och
det kan vara lämpligt att titta på den för att få en uppfattning om hur
planen för vår by kan komma att se ut och presenteras.
Sekreteraren kommer att lägga upp en länk på www.skabersjoby.se.
c. Aktiviteter
Framtida möjliga aktiviteter diskuterades, bl a höstmarknad, samordnad
aktivitet med Mölleföreningen, kräftskiva etc.
Mötet beslutade att hålla en kräftskiva/knytkalas i samband med det
extra mötet 2 augusti.
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16. 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

------------------------------------Jocelyne Korman

------------------------------------Karin Forsberg
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