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1. Mötets öppnande 

Styrelseledamot Ida Hall 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  

Ida Hall valdes som mötets ordförande och Lone Mathiasson som sekreterare. Jörgen 

Möller och Lasse Holmström väljs som justeringsmän. 

 

4. Fråga om mötet är behörigen sammankallat 

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 med hjälp av en PowerPoint, se hemsidan för hela 

årsberättelsen under ”Protokoll”. Rapport om styrelsens arbete kan kontinuerligt följas på 

Örtoftabygdens hemsida, 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.  

10. Val av Kassör. 

Roger Jönsson, Väggarp, väljs till årsmötet 2019. 

 

11. Val av övriga styrelseledamöter. 

Therese Andersen, Toftaholm, ersätter Lars Dreja som har flyttat till annan ort. Therese 

väljs till årsmötet 2019. 

Anna-Karin Rhodin väljs till årsmötet 2019. 

 

12. Val av styrelsesuppleanter. 

Katarina Erlandsson, Toftaholm, väljs till årsmötet 2019. 

Susanna Bruzell, Väggarp, väljs till årsmötet 2019. 

Anette Roos, Örtofta, väljs till årsmötet 2018.  

Sara Palmstadius, Väggarp, välj tills årsmötet 2018. 

 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

Revisor: Anders Broomé, Väggarp, vald till årsmötet 2018. 

Revisorsuppleant: Anders Persson, Väggarp, vald till årsmötet 2018. 

 

14. Val av valberedning  

Siv Bertilsson, Örtofta, vald till årsmötet 2018. 

Klas Bertilsson, Örtofta, vald till årsmötet 2018. 

 

15. Motioner 

Inga inkomna motioner. 

 

16. Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 100 kronor per hushåll. 
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17. Övriga frågor 

Årets bybo:  

Jörgen Möller har av styrelsen utsetts till Årets bybo 2016 för allt arbete med att införa 

fiber i bygden. Lena och Mats Jönsson utsågs också som Årets bybor 2016 för all hjälp de 

har ställt upp med inför, under och efter arrangemang som byalaget har arrangerat. Ett 

stort tack framfördes. 

 

Avtackning:  

Lars Dreja avtackades för ett gott arbete i byalagets styrelse. 

 

Engagemang: 

Jörgen Möller tog upp hur viktigt det är att byborna engagerar sig i bygden inte bara i 

byalaget utan även i andra verksamheter så som scouterna och Öis för att bygden ska 

förbli en levande bygd och ett ställe för våra barn och ungdomar att leva och verka i. 

 

Hjärtstartare: 

En hjärtstartare är inköpt och kommer att placeras ut. Platsen kommer att diskuteras 

fram med hjälp av räddningstjänsten. 

 

Riksteatern: 

Riksteatern kommer att hålla i två föreställningar i Folkets hus under hösten, en för vuxna 

och en för barn. 

 

Vårfintdag: 

Vårfintdagen är planerad till den 21 maj, klockslag kommer senare. 
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18. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för intresset och avslutade mötet. 

 

 

 
 
 Vid protokollet: 

 

 __________________________________  

Lone Mathiasson, sekr 
 

 

 

 __________________________________  

Ida Hall, mötesordförande 

 
 
 Justeras  Justeras 

 

  __________________________________   _________________________________  
 Jörgen Möller  Lars Holmström 


