Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll årsmöte

2017-02-12

Protokoll fört vid Frostkåge byaförenings årsmöte 2017-02-12

§1

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

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet väljer Staffan Berglund till ordförande och Fredrik Lindström till sekreterare för
kvällens sammankomst.

§3

Val av två protokolljusterare och rösträknare
Vi väljer Harry Lindström och Gisela Vestermark till justerare och tillika rösträknare.

§4

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.

§5

Föredragning av verksamhets- och ekonomisk berättelse
Byaföreningens ordförande Oskar Vestermark går igenom det gångna årets
verksamhetsberättelse och meddelar att den inom kort kommer att ligga i sin fulla
form på vår hemsida, www.frostkage.se.
Efter detta visades ett bildspel från de aktiviteter som anordnats under året.
Kassör Stina Furberg ger en sammanfattning av den ekonomiska rapporten.

§6

Revisorernas berättelse
Revisor Doris Gustafsson kan glädjande rapportera att de nya elektroniska
betalningssätten i år redovisats på ett lättöverskådligt och tillfredsställande sätt.

§7

Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§8

Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till mötet.
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§9

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fortsätter enligt styrelsens förslag att vara oförändrad, 200
kr/hushåll och år.

§10

Val av styrelseledamöter
Stina Furberg, Birgitta Lundmark och Fredrik Lindström tackar för sig och ställer inte
upp för omval.
Oskar Vestermark och Robert Ylivainio väljs om på ett år vardera.
Nya ledamöter som väljs på vardera två år är Stephanie Elmefors, Oscar Larsson och
Sture Persson.

§11

Val av ordförande för 2017
Som styrelseordförande för det kommande året väljer mötet Jakob Berglund.

§12

Val revisorer
Mötet valde Doris Gustavsson och Pernilla Hällgren till revisorer för ännu ett år.

§13

Val av kommittéer
Mötet väljer Staffan Berglund och Fredrik Lindström till riskommitté.
Som julgransansvarig för Byn väljer mötet Harry Lindström medan motsvarande post
för Marken går till Ove Lundqvist.

§14

Val av valberedning
Efter många förslag och nästan lika många artiga nekande väljer vi Patrik Flodin, Jonny
Hellström och Gisela Vestermark till valberedning för 2017.

§15

Presentation av projektgruppen samlingslokal/bagarstuga
Lena Fahlgren och Birgitta Lundmark informerar om planerna för byns samlingslokal
bagarstugan / Baklängan.
Peter Johansson har fuktmätt och säger att den något unkna lukten kan komma från
den gamla plastmattan - fuktnivåerna är normala.
Visst underarbete krävs gällande golvåsar. Golvet måste tas upp och nya reglar komma
på plats. Nya bakbord och ny matta är önskvärt i bagarstugedelen.
Gruppen kommer att kalla till ett extra medlemsmöte då färdiga förslag finns att ta
ställning till.
Gruppen önskar ytterliga hjälp om någon i byn vurmar särskilt för lokalen.
Efterfrågade egenskaper är bl.a.
- Projektledare
- Finansiering / sponsorsökande
- Inköp
- Konstruktion / ritningar
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Andre Gustafsson berättar om förhållanden gällande bagarstugans avlopp – gjort av en
gammal oljetank och föga troligt uppfyllande nya normer och krav.
Oskar Vestermark passar på att framhålla att vi kan få 100% av fakturerade kostnader
för tillgänglighetsanpassningen betald via Boverket och Skellefteå kommun.
§16

Övriga frågor
Frågor gällande Byahusets (Pigans förskola) framtid kommer upp.
Ordföranden i Frostkåge samfällighetsförening, Staffan Berglund, redovisar för det
beslut som fattats på deras extra medlemsmöte tidigare i år. Fastigheten kommer
under våren att läggas ut till försäljning via mäklare.
Vissa medlemmar uttrycker önskemål om att byaföreningen ska få en möjlighet att se
över möjligheten att bedriva verksamhet i lokalen.
Andra menar att det är ekonomiskt ohållbart och att man bör fokusera på bagarstuga /
Baklänga. Debatten blir lång och bitvis livad men mynnar inte ut i något konstruktivt.

§17

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga 48 närvarande för en trevlig kväll, styrelsen för det
gångna året och ett underbart fika innan han förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

__________________________________
Mötesordförande Staffan Berglund

__________________________________
Mötesekreterare Fredrik Lindström

__________________________________
Justeras Harry Lindström

__________________________________
Justeras Gisela Vestermark
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