Protokoll från årsmöte med Ugglarps byalag 2013-04-06
§1

Mötet öppnades av ordföranden Margareta Stenström som hälsade deltagarna
välkomna.

§2

A. Till ordförande för mötet valdes Margareta Stenström.
B. Till sekreterare för mötet valdes Viveca Hebeler.
C. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mona Eriksson och Göran
Nilsson.

§3

Konstaterades att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

§4

Dagordningen godkändes, dock med ändring under § 10. Då styrelsen för 2013
valdes i juli 2012 är det endast aktuellt med val av två personer på 2 år.

§5

Bengt Rafton gick igenom verksamhetsberättelsen 2012. Efter genomläsning
beslöts att lägga denna till handlingarna.

§6

Kassör Erik Ekre gick igenom 2012 års resultat- och balansrapport. Efter
genomgång beslöts att lägga dessa till handlingarna. Bifogas.

§7

Revisorernas berättelse upplästes av Christer Andersson. Revisorerna föreslog
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Bifogas.

§8

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Urban Eriksson reserverade sig från beslutet.

§9

Beslutades att medlemsavgifterna för 2013 skall vara oförändrade
(100 kr för enskild och 150 kr för hushåll).

§ 10

Fyllnadsval till styrelsen.
Styrelseledamöter
för två år (suppleanter)

Nina Larsson
Linda Ivarsson

Nyval
Nyval

Fyllnadsval till valberedning:
Som valberedningsledamot valdes:

Gerd Stenström

Nyval 2 år

§ 11

Valda av styrelsen på styrelsemötet 2013-03-24 för 2 år:
Agneta Hiller (sammankallande) och Karolina Ekre.
§ 12

Justering av protokollet
Beslutades att protokollet skall justeras 2013-04-20 kl. 11.00 hos Margareta
Stenström och Erik Ekre på Kilatorpet.

§ 13

Övriga frågor






§ 14

Ordföranden informerade om årets program och aktiviteter.
Lekplatskommitté
Jenny Ericsson åtar sig att vara sammankallande i Lekplatskommittén.
Musiker
Ulf Larsson erbjöd sig att lämna förslag på dragspelsmusiker/underhållare.
Allsångskvällar med Röda Korset
Beslutades att Röda Korset ska erlägga en avgift för användning av dansbanan
i samband med allsångskvällarna.
Hemsidan
På hemsidan finns förutom information om Byalagets aktiviteter även namn
och telefonnummer till styrelsens ledamöter.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
Efter årsmötet bjöds på fika och Mikael Jidenholm, Ugglarps Grönt informerade
om Ugglarps kustby.

Vid protokollet

Viveca Hebeler

Protokollet justerat 2013-04-20

Mona Ericsson

Göran Nilsson

