Årsmöte 2013  Skästra Byaförening 20130217
§1. Mötets öppnande
• KjellOve Persson hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet 2013.
§2. Val av poster till mötet
• Mötet utser Sören Görgård till årsmötets ordförande
• Nathalie Häll till mötets sekreterare.
• Mötet utser Britta Lindström och Anna Kareliusson till justerare.
§3. Mötets giltighet
• Mötet fastställer att mötet är behörigt utlyst.
§4. Röstlängd
• Mötet fastställer att närvarolistan som alla närvarande på mötet undertecknat fungerar som
röstlängd. (Närvarolistan finns bifogad, totalt 21 st.)
§5. Årsberättelser
• KjellOve Persson läser upp 2013 års verksamhetsberättelse. Inga invändningar på denna.
• Den ekonomiska redogörelsen läses upp av Stefan Östberg. Det finns i dagens läge cirka
70000 kronor inom föreningen. En diskussion uppstår efter den ekonomiska redogörelsen om
Teliaaktierna som föreningen innehar. Frågan ställs om dessa är relevanta i föreningen.
KjellOve förklarar att föreningen placerade en viss summa pengar för ett antal år sedan då man
hade en väldigt god ekonomi. Aktierna har aldrig gått med förlust, utan bara ökat i värde.
Kommande styrelse får i uppdrag av årsmötet att ta tag i denna fråga gällande aktierna.
• Revisorernas berättelse framförs av Anna Kareliusson  inga anmärkningar.
§6. Ansvarsfrihet
• Ansvarsfriheten för styrelserna som varit under 2012 och in i 2013 beviljas.
§7. Ersättning till styrelse
• Frågan tas upp ang. ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Förslag uppkommer,
kanske ska en symbolisk summa utbetalas till styrelsemedlemmar, detta för att locka fler
medlemmar till de olika posterna. En diskussion uppstår. Någon utbetalning har tidigare ej skett.
Mötet beslutar att utbetalning är uteslutet.
§8. Val av styrelse mm
• Valberedningen (endast Kjell Fornstedt) meddelar att han kontaktat över 40 personer, men inte
lyckats hittat kandidater till varken ordförande, kassör eller sekreterare. Valberedningens förslag
till styrelse är; Nathalie Häll (sitter kvar på 1 år) samt Kristian Ivarsson, ledamot. En diskussion
uppstår. Hur löser vi detta? Ska föreningen upplösas? Mötet beslutar dock efter många om och
men om att Stefan Östberg utses till kassör och Kristian Ivarsson (även sammankallande) och
Nathalie Häll till ledamöter.

• På grund av problematiken kring att hitta intressenter till styrelsen beslutar mötet att endast tre
styrelseledamöter (varav en kassör) behövs för att bilda styrelse. Ingen ordförande.
• Stefan Östberg (kassör) och Kristian Ivarsson (”sammankallande”) utses till ledamöter.
Nathalie Häll (ledamot) sitter kvar i 1 år till.
• Kommittéerna blir vilandes till nästa ordinarie årsmöte, förutom marknadskommittén.
Föregående styrelse (KjellOve Persson, Nathalie Häll, Kristian Ivarsson och Stefan Östberg)
agerar marknadskommitté över årets marknad.
• Kjell Fornstedt sitter kvar i valberedningen till 2014. Kristoffer Ljungberg och Britta Lindström
väljs in till nästa ordinarie årsmöte.
• Årmötet utser Anna Kareliusson samt KjellOve Persson till revisorer.
§9. Medlemsavgift
• Årsmötet fastställer en oförändrad medlemsavgift på 20 kronor.
§10. Marknaden
• Det fattas folk till årets marknad. Medlemmarna (som är närvarande på mötet) är dock positiva
och är fast beslutna om att det löser sig med marknaden och arbetskraft.
§11. Eldpallkojan
• Mötet beslutar att godta förslaget om 5+5 år gällande arrendeavtalet till Eldpallkojan, det är dock
inte ett enhälligt beslut. KjellOve Persson tar upp detta med Silén. Birger Fernaeus förklarar att
ett färdigställande inte är jättelångt borta. Det behövs dock resurser och arbetskraft. Det uppstår
även en diskussion kring den el som använts. Silén har till dags datum betalat den arbetsel som
behövts upp i kojan. Mötet är överens om att Silén ska få kompensation för detta. Det är inte
meningen att en enskild medlem ska behöva betala för detta.
§12. Motioner
• BYAPLAN: (Motionen finns bifogad med detta protokoll). Styrelsen förslag är avslag. Som det
ser ut i dagens läge finns det knappt en styrelse. Detta får bli ett uppdrag av en framtida
fungerande styrelse att få i uppdrag.
• ELDPALLKOJAN – EKONOMISK FÖRENING: (Motionen finns bifogad med detta protokoll).
Styrelsens förslag här blir även avslag på grund av samma skäl som ovan. Två av mötets
medlemmar bestämmer sig även för att lämna mötet här.
§13. Övriga frågor
• Britta Lindström meddelar mötets medlemmar att hon gärna vill visa upp ett gäng med gamla
filmer hon kommit över. Många av byborna finns med på filmerna. Detta tas upp efter marknaden
och Britta utses som sammankallande.
• Det uppstår en diskussion kring en eventuell vaktmästare till Bygdegården. Det finns önskemål
om att kanske tillsätta en Bygdegårdskommitté, och kanske ersättning till denne vaktmästare.
Detta tas med i styrelsens framtida jobb.
• Mötet kommer gemensamt överens om att sammankallande (Kristian Ivarsson) skall kalla till
ett extra årsmöte till hösten 2013.

§14. Mötets avslutande
• Sören Görgård tackar för förtroendet och avslutar mötet.
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Anna Kareliusson

