Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll årsmöte

2015‐02‐25

Protokoll fört vid Frostkåge byaförenings årsmöte 2015‐02‐25

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jonny Hellström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Staffan Berglund till ordförande och Fredrik Lindström till sekreterare för
mötet.

§3

Val av två justerare
Mötet valde Per Landström och Lennart Eriksson att justera årsmötesprotokollet.

§4

Val av rösträknare
Mötet godkände att justerarna även agerade som rösträknare.

§5

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes med tillägg av punkt 12b – val av revisorer.

§6

Rapport från kommittéer
Riskommittéen hade inget att rapportera.
Julgranskommittéen berättar om anskaffandet av nya typer av lampor.

§7

Redovisning av verksamhetsberättelse
Byaföreningens sekreterare Fredrik Lindström redovisade årets
verksamhetsberättelse.

§8

Redovisning av ekonomisk berättelse
Kassör Josefin Lund redovisade föreningens ekonomiska berättelse.

§9

Revisorernas berättelse
Revisor Doris Gustavsson redovisade revisorernas berättelse.

§10

Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11

Val av ordförande för 2015
Mötet valde Oskar Vestermark till ordförande för det kommande året.

§12

Val av styrelseledamöter
‐ Mötet valde Josefin Lund till ledamot för en tid av ett år.
‐ Mötet valde Birgitta Lundmark till ledamot för en tid av två år.
‐ Mötet valde Stina Furberg till ledamot för en tid av två år.
‐ Mötet valde Robert Ylivainio till ledamot för en tid av två år.
sida 1 (3)

Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll årsmöte

2015‐02‐25

§12b

Val av revisorer
Mötet valde Doris Gustavsson och Pernilla Hällgren till revisorer och Anders Lundqvist
till revisorssuppleant för det kommande året.

§13

Val av kommittéer
‐ Mötet valde Staffan Berglund och Fredrik Lindström till riskommitté.
‐ Som julgranskommitté för Byn valdes mötet Anders Lundström och Harry
Lindström. Ansvariga för julgranen inne i Marken valde mötet Ove Lundqvist och
Joakim Marklund.

§14

Val av valberedning
Mötet valde Svante Lundgren, Daniel Fahlgren och Birgitta Vernersson till
valberedning för det kommande året.

§15

Kommande året, hemvändardag och fika.
Under det traditionsenliga fikat med kaffe och semlor fick mötet diskutera och
nedteckna deras önskemål för styrelsens arbete under kommande verksamhetsåret
samt eventuella idéer och önskemål för den stundande hemvändardagen. Styrelsen
tar med sig alla bra idéer till kommande möten

§16

Presentation av hemsidan
Fredrik Lindström demonstrerar den nya hemsidan www.frostkage.se samt informerar
om möjligheten att som medlem få en mailadress med uppställningen
förnamn.efternamn@frostkage.se.

§17

Lägesrapport byaboken
Pernilla Lindström informerar om arbetet med den nya byaboken och tar upp
förhandsbokningar på densamma. Planerat boksläpp blir på sommarens
hemvändardag.

§18

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2015 fastställes till 200:‐ / hushåll.

§19

Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.

§20

Övriga frågor
‐ Anette Hällgren informerar om att uthyrningen av bagarstuga / baklänga stadigt
ökar. 2013 hade vi totalt 84 uthyrningstillfällen, 2014 var siffran 105. En viktig
faktor är att vi har öppet för uthyrning året runt samt möjligheten att, tack vare
präktiga bybor, hyra med ved.
‐ Staffan Berglund informerar om det kommande projektet gällande V/A till och från
Drängsmark och uppmanar de som ännu inte har kommunalt vatten och är
intresserade att kontakta Patrik Stenmark på Tekniska kontoret Skellefteå
kommun snarast.
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Josefin Lund meddelar att det kommer att arrangeras en cykelfest i byn även i år.
Mer information kommer att presenteras då det närmar sig.
Lennart Eriksson tar upp bagarstugans skick och hur det ökade nyttjandet slitit på
insidan. Även synpunkter gällande den intilliggande lekparken framförs och förslag
om att ta bort den till förmån för en parkeringsyta framkommer.
Den återkommande frågan om golvets skick ventileras även.
Marianne Lindholm har ett förslag om att anordna bakdagar där intäkterna går till
underhåll av bagarstugan. Styrelsen tar med sig informationen till nästa möte.
Svante Lundgren och Jonny Hellström berättar om reflexvästar och vikten av att ha
en fräsch dylik för att synas i mörkret.
Jonny Hellström informerar om den enkät gällande seniorboende som gått ut
under 2014 samt planerna på att bygga sådana i Drängsmark.

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga närvarande för en trevlig kväll och styrelsen för det
gångna året innan han förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

__________________________________
Mötesordförande Staffan Berglund

__________________________________
Sekreterare Fredrik Lindström

__________________________________
Justeras Per Landström

__________________________________
Justeras Lennart Eriksson
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