Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll årsmöte

2016-03-20

§1

Mötets öppnande
Ordförande Oskar Vestermark hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av Ordförande & Sekreterare för mötet.
Mötet valde Staffan Berglund till ordförande och Robert Ylivainio till sekreterare för
mötet.

§3

Val av två justerare
Mötet valde Kurt Vernersson och Lennart Eriksson.

§4

Val av två rösträknare
Mötet valde Kurt Vernersson och Lennart Eriksson.

§5

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av mötet.

§6

Redovisning av verksamhetsberättelsen
Byaföreningens ordförande Oskar Vestermark redovisar byaföreningens
verksamhetsberättelse för år 2015.
Berättelsen börjar med att presentera vilka som varit delaktiga i byaföreningens
drivning som övergår till verksamhetsområde, medlemsregister, antal sammanträden,
behandlade ärenden & slutligen presenterar Robert Ylivainio årets aktiviteter.

§7

Redovisning av ekonomiskrapport
Vår kassör Stina Furberg är frånvarande därför presenterar Oskar Vestermark den
ekonomiska rapporten.
Mötets ordförande Staffan kontrollerar om det finns några frågor, inga och detta läggs
till handlingarna.

§8

Revisorernas Berättelse
Revisor Doris Gustafsson redovisade revisorernas berättelse.
Revisorerna hade bestämda åsikter runt den nya betalfunktionen som byaföreningen
inför under 2015 eftersom denna har gett revisorerna bekymmer.
Ett möte med revisorerna och byaföreningsstyrelsen utlovas att hållas, detta för att ha
en genomgång vad som måste framgå för att kunna använda det nya betalsättet till
Byaföreningen.
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§9

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

§10

Val av ordförande år 2016
Mötet valde Oskar Vestermark till ordförande under verksamhetsåret 2016.

§11

Val av styrelseledamöter
Jakob Berglund valdes till ledamot för en tid av 2 år.

§11.1

Val av revisorer
(Detta är ett tillägg i dagordningen som inte var med i ordinarie utgåva,)
2 ordinarie och 1 suppleant valdes,
Ordinarie valdes, Doris Gustafsson & Pernilla Hällgren
Suppleant valdes, Vanja Berglund.

§12

Val av kommittéer
Julgranskommittén i Byn valdes Harry Lindström och Anders Lundström
Julgranskommittén i Marken valdes Ove Lundqvist och Joakim Marklund.
Riskommittén valdes Staffan Berglund och Fredrik Lindström.

§13

Val av valberedning
Mötet valde Birgitta Vernersson, Daniel Fahlgren och Patrik Flodin tillvalberedningen.

§14

Genomgång av årsplanering
En paus gjordes för att få in anmälningar för årsplaneringen, dessutom kommer detta
läggas upp på hemsida samt på Facebook för att resterande medlemmar ska kunna
anmäla sitt intresse.

§15

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 200kr/hushåll av mötet.

§16

Motioner till årsmötet
Inga motioner att hantera har kommit in.

§17

Övriga frågor
- Staffan Berglund undrar hur vi ska få in allas mail adress, Oskar Vestermark
informerar att utskick kommer att göras till alla medlemmar.
- Byaboken efterfrågades, denna finns att köpa i kiosken och på
akademibokahandeln.
- Lena Norman påpekade att det fanns länk till ”Träffpunkt Frostkåge” på förra
hemsidan men den saknas i det nya. Byaföreningen lovade se över detta.
- Birgitta Vernersson efterlyste en städdag i byn diken mm, under våren upplägget
föreslogs Städa+Kaffe fika+ ev pris.
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Torsten Granberg, gamla skolan mitt i byn är i dåligt skick och stökigt, kan
byaföreningen hantera detta? Första åtgärd föreslogs att någon bör prata med
ägaren, men inget beslut vem detta ska ligga på togs av mötet.
Doris Gustafsson, undrar över bagarstugans golv hur det ska bli med att renovera
detta, hon undrade också om toaletten som står där ska monteras.
Toalett kommer monteras snart, men golvet har byaföreningen inget svar på hur
det ska hanteras ännu.
Anders Lundström, var ska valborgsfirandet ärga rum? Tillgängligheten är svår och
beslut är inte taget ännu.
Torsten Granberg, informerar att Anders Lindholm tog fram 4st tavlor vill ha dessa
till bagarstugan men var ska de förvaras innan renoveringar är gjord? Detta löste
sig att tavlorna förvaras hos Ann-Marie Lindholm
Skylten ”Välkommen till Frostkåge” saknas i Kläppen, ingen på mötet kändes vid
denna men Andre Gustafsson lovade att försöka hitta denna.

Mötet avslutas
Mötets ordförande tackar för arbetet alla inblandade gör och önskar styrelsen lycka till
för kommande verksamhetsår.

Dag som ovan

__________________________________
Robert Ylivainio, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Kurt Vernersson

__________________________________
Lennart Eriksson
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