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1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två stycken justeringsmän  

Annika Nilsson väljs som mötets ordförande och Lone Mathiasson som sekreterare. 

Jörgen Möller och Lasse Holmström väljs som justeringsmän. 

 

4. Fråga om mötet är behörigen sammankallat 

Mötet är anslagits på byarnas anslagstavlor, byalagets webbsida samt på Facebook. 

Information om årsmötet har även lagts ut i hushållens postlådor. Årsmötet ansåg att 

mötet var utlyst enligt stadgarna. 

 

5. Föredragning av styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk rapport. 

Årsberättelsen gicks igenom, se hemsidan för hela årsberättelsen under ”Protokoll”. 

Rapport om styrelsens arbete kan kontinuerligt följas på hemsidan, 

www.ortoftabygden.se.  

 

Följande kommentarer gjordes: 

Folkets hus: Ritning av tilltänkt byggnad skickades runt. ÖiS/byalaget kommer att ha 

nyttjanderätt i tio år sedan måste nytt avtal skrivas. Kommunen äger mark och byggnad. 

Huset är tänkt att rikta sig till bygden där det ska vara barn- och ungdomsverksamhet 

men även vuxna ska kunna använda huset för olika ändamål. Frågan kring vad Kraftringen 

har bidragit med kom upp och tyvärr har de valt att avstå från att bidra, då de anser sig ha 

betalt bidragen till kommunen redan i samband med etableringen. Vad händer med 

gamla folkets hus, ingen på mötet hade någon säker information kring detta. 

 

Lekplats i Väggarp: Ritning för ny lekplats i Väggarp finns att se på byalagets hemsida, 

http://ortoftabygden.se/ny-lekplats-i-vaggarp/. Eslövs kommun verkar ha en policy att 

inte göra underhåll av lekplatser i kommunen. Byalagen i Eslövs kommun önskar en dialog 

med kommunen ang detta. 

 

Byalagets hemsida: Hemsidan ska vara den primära källan för information från styrelsen. 

Hänvisning till hemsidan från Facebookgruppen går bra. 

  

  

http://www.ortoftabygden.se/
http://ortoftabygden.se/ny-lekplats-i-vaggarp/
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Bredband/Fiber: Jörgen Möller berättar: 

Lilla Harrie och Väggarp har avtal med Landnet. Tyvärr har Landnet inte beräknat att det 

fanns så mycket asfalt i de båda byarna vilket har lett till en dyrare kostnad än vad som 

först var avtalat. Dessutom kräver Landnet nu 85% anslutning. Under möte med 

kommunen e-strateg öppnades det upp för att även Örtofta och Toftaholm var 

intresserade av fiber. Kraftringen är eventuellt intresserade av att lägga fiber i våra tre 

byar men inte i Lilla Harrie eftersom det tillhör Kävlinge kommun. Teleservice har inte tid 

förrän 2017. Fortsatt kommunikation med Landnet. Även kommunikation med Perspektiv 

bredband som tittar på orter runt våra byar. Intresseförfrågan kommer att göras i byarna. 

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. 

Styrelsen fick ansvarsfrihet. 

 

9. Val av Kassör  

Roger Jönsson, Väggarp, vald till 2017. 

 

10. Val av övrig styrelse: 

Lars Dreja, Toftaholm, vald till 2017. 

Anna-Karin Rhodin, Örtofta, vald till 2017. 

Ida Hall, Väggarp, vald till 2016. Ida ersätter Tommy Lilja som har flyttat till annan ort. 

 

11. Val av revisor och revisorssuppleant 

Revisor: Anders Bromé, Väggarp, vald till 2016. 

Revisorsuppleant: Anders Persson, Väggarp, vald till 2016. 

 

12. Val av valberedning  

Susanne Kindeberg, Örtofta, vald till 2016. 

Siv Bertilsson, Örtofta, vald till 2016. 
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13. Motioner 

Förslag om att ändra postadress från Eslöv till Örtofta. Årsmötet godkände att en 

arbetsgrupp kan undersöka om det finns intresse och underlag för att göra en ansökan 

om ändring, och i så fall om det går att få mer än Örtofta som postadress. 

 

14. Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 100 kronor per hushåll. 

 

15. Övriga frågor 

Det gavs en kort information om de pågående försöken att få igång scoutverksamheten 

igen. 

 

Inga andra övriga frågor togs upp. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet. 

 
 Vid protokollet 

 

 __________________________________  

Lone Mathiasson, sekreterare 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 __________________________________  

Annika Nilsson, ordförande 

 
 
 Justeras Justeras 

 

  __________________________________   _________________________________  
 Jörgen Möller  Lasse Holmström 


