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Protokoll
2018-03-18

1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

2.

Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

3.

Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två stycken justerare
Annika Nilsson utsågs som mötets ordförande och Lone Mathiasson som mötets
sekreterare. Suzanna Bruzell och Monica Swenson Gripne valdes som justerare.

4.

Att kallelse skett enligt stadgarna
Mötets utlysande har anslagits på byarnas anslagstavlor, lagts ut byalagets webbsida samt
på Facebook. Information om årsmötet har även lagts i hushållens postlådor. Årsmötet
ansåg att mötet var utlyst enligt stadgarna.

5.

Föredragning av styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk rapport
Årsberättelsen gicks igenom och går att läsa på byalagets webbsida,
www.ortoftabygden.se. Byalagets kassör gick igenom den ekonomiska rapporten.

6.

Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7.

Godkännande av årsberättelse och ekonomisk rapport
Årsmötet godkände årsberättelsen och den ekonomiska rapporten som lades till
handlingarna.

8.

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
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9.

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Ledamöter som väljs till årsmötet 2020:

Susanna Bruzell, Väggarp
Anna Sönnberger, Örtofta.

Ledamöter som väljs till årsmötet 2019:

Mikael Matz (sekreterare), Väggarp
Susanne Kindeberg, Örtofta.
Susanne ersätter Anna-Karin Rhodin som har
valt att avgå från styrelsen.

Kassör väljs till årsmötet 2020:

Görel Ingner, Toftaholm.
Görel ersätter Roger Jönsson som har valt att
avgå från styrelsen pga. andra uppdrag i
bygden.

Ordförande väljs till årsmötet 2020:

Lone Mathiasson, Örtofta.

Suppleanter som väljs till årsmötet 2020:

Anette Roos, Örtofta.
Monica Swenson Gripne, Väggarp.
Annika Nilsson, Örtofta.
Annika ersätter Susanna Bruzell som har blivit
vald till ordinarie styrelseledamot.

10.

Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor:
Anders Broomé, Väggarp, vald till årsmötet 2019.
Revisorsuppleant: Anders Persson, Väggarp, vald till årsmötet 2019.

11.

Val av valberedning
Siv Bertilsson, Örtofta, vald till årsmötet 2019.
Ida Hall, Väggarp, vald till årsmötet 2019.

12.

Motioner
Inga inkomna motioner.
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13.

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 100 kronor per hushåll.

14.

Årets bybo
Brita Nilsson utsågs som 2017 års bybo för ett långt och troget arbete och service till alla
bybor under hela den tid hon har varit verksam i sin kiosk i Örtofta. Ett stort tack
framfördes till Brita.

15.

Övriga frågor
Styrelsen tackades av Bella Tinghammar för ett gott arbete.
Annika Nilsson tackades av för sitt ordförandeskap sedan byalaget startade.

16.

Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade för intresset och avslutade mötet.

Vid protokollet:
__________________________________
Lone Mathiasson, sekreterare

__________________________________
Annika Nilsson, ordförande

Justeras

Justeras

__________________________________
Susanna Bruzell

_________________________________
Monica Swenson Gripne

