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Närvarande: Christel Andersen, Lars Dreja, Fredrik Hall, Ida Elisabet Hall, Lars Holmström, Görel 

Ingner, Roger Jönsson, Susanne Kindeberg, Annika Nilsson, Anna-Karin Rhodin, Angelica Roos.  

Plats och tid: Folkets hus i Örtofta, kl 15.00.  

 

1. Fastställa dagordning Byalagets ordförande Annika Nilsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen, med 
tillägget ”Årets bybo” som övrig fråga. 

  
2. Val av ordförande och 
sekreterare för stämman 
samt två justeringsmän 

Annika Nilsson valdes som mötets ordförande och Ida Elisabet Hall 
som sekreterare. Lars Holmström och Roger Jönsson valdes som 
justeringsmän. 

  
3. Att kallelse skett enligt 
stadgarna 

Mötet har anslagits på byarnas anslagstavlor, byalagets hemsida 
samt på Facebook. Information om årsmötet har även lagts ut i 
hushållens postlådor. Årsmötet ansåg att mötet var utlysts enligt 
stadgarna. 

  
4. Föredragning av 
styrelsens årsberättelse 
inklusive ekonomisk 
rapport 

Årsberättelsen samt den ekonomiska rapporten gicks igenom, se 
byalagets hemsida www.ortoftabygden.se under ”Protokoll”. 
Styrelsens arbete kan kontinuerligt följas på hemsidan. Under 2015 
hade byalaget 67 medlemmar.  

  
5. Föredragning av 
revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

  
6. Godkännande av 
årsberättelse och 
ekonomisk rapport 

Årsberättelsen samt den ekonomiska rapporten godkändes och lades 
till handlingarna. 

  
7. Ansvarsfrihet för 
styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för 2015 ansvarsfrihet. 

  
8. Val av ordförande och tre 
styrelseledamöter 

Susanne Kindeberg redogjorde för valberedningens förslag, som 
innebar att sittande ordförande och ledamöter skulle bli omvalda för 
ytterligare en period. I enlighet med detta förslag valdes: 

- Annika Nilsson (Örtofta) till ordförande  
- Görel Ingner (Toftaholm) till ledamot 
- Lone Mathiasson (Örtofta) till ledamot 
- Ida Elisabet Hall (Väggarp) till ledamot 

Samtliga valdes på två år. 
  
9. Val av en revisor och en 
revisorssuppleant för ett år 

Anders Bromé (Väggarp) valdes till revisor. Anders Persson (Väggarp) 
valdes till revisorssuppleant. Båda valdes för 2016.  

http://www.ortoftabygden.se/
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10. Val av valberedning 
inför nästa årsmöte 

Susanne Kindeberg (Örtofta) samt Siv Bertilsson (Örtofta) valdes till 
valberedning inför årsmötet 2017. 

  
11. Motioner Inga motioner hade inkommit. 
  
12. Fastställa 
medlemsavgift 

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2017 skulle fastställas till 
100 kronor per hushåll, vilket årsmötet biföll.  

  
13. Övriga frågor Årets bybo: Christel Andersen hade av styrelsen utsetts till årets 

bybo. Stort tack för ditt engagemang under 2015! 
 
Byalaget framförde ett stort tack till Annika Nilsson som varit 
ordförande under 2015 för allt hennes arbete. 
 
Susanne Kindeberg frågade hur det gått med att ändra postadressen 
till Örtofta istället för Eslöv. Annika Nilsson informerade om att 
styrelsen beslutat att inte driva denna fråga. 
 
Susanne Kindeberg tog upp frågan om en eventuell bullervall i 
Örtofta för att dämpa ljuden från tågen. Anna-Karin Rhodin 
redogjorde för det arbete som drivits under de senaste åren för att 
få detta till stånd. Ärendet har bland annat lett till att fallet tagits 
upp i Miljödomstolen. 

  
14. Mötet avslutas Ordförande Annika Nilsson tackade och avslutade mötet. 
 

 

Vid protokollet 

 

 

 ..................................................................  

Ida Elisabet Hall, sekreterare 

 

Justeras  Justeras 

 

 ..................................................................   ............................................................  

Lars Holmström  Roger Jönsson 


