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Årsmöte 2014  Skästra Byaförening 20140223

KjellOve Persson, Yngve Andersson, Gunnar Leek, Stefan Östberg, Janne Fack,
Marie Angelryd, Anita Ivarsson, Sten Jonsson, Anna Careliusson, Carl Fack, Julia Silén, Kicki
Fack, Lena Stiessel, NilsOlof Silén, ElseMarie Lundin, Lotta Westerström, Birgitta Svärd,
Kristoffer Ljungberg, Birgit Persson, Kjell Fornstedt, Marianne Andersson, Britta Lindström, Kent
Skalberg, Nathalie Häll, Kristian Ivarsson

§1 Kristian Ivarsson hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet 2014 trots sorg över Tre Kronors
förlust över Kanada
§2 Mötet utser KjellOve Persson till mötets ordförande
§3 Mötet utser Kristian Ivarsson till mötets sekreterare.
§4 Mötet utser Sten Jonsson och Kent Skalberg till justerare
§5 Mötets dagordning godkännes
§6 Mötet fastställer att närvarolistan som alla närvarande på mötet undertecknat fungerar som
röstlängd (se ovan)
§7 Mötet fastställer att mötet är behörigt utlyst.
§8.1 Kristian gav en muntlig, ngt improviserad, verksamhetsberättelse
§8.2 Stefan Östberg och KjellOve gav en muntlig ekonomisk redogörelse som vid årsskiftet
hade en utgående balans på kassa SEK 2500, bank SEK 82407, aktier (Telia) SEK 10710
(utdelning på SEK 507)
§8.3 Anna Kareliusson framförde revisorernas berättelse och de hade inget att anmärka
§9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse beviljas av mötet
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§10 Till val av diverse poster föreslår valberedningen Birgitta Svärd till ordförande, Lotta
Westerström och Anita Rohde som styrelsemedlemmar samt Kristian Ivarsson för omval. Inga
förslag till suppleanter lämnades. KjellOve Persson och Anna Careliusson föreslås som
revisorer. Janne Fack påpekar att styrelsen enligt stadgarna skall bestå av ett udda antal. Kent
Skalberg föreslår att 5:e ledamoten skall väljas vakant och tillsätts vid senare tillfälle av styrelse
med hjälp av valberedning. Dialog kring orsak till problem med rekrytering av styrelseledamöter
etc skedde
§10.1 Birgitta Svärd valdes till ordförande på 1 år
§10.2 Lotta Westerström valdes som styrelseledamot på 2 år
§10.3 Anita Rohde valdes som styrelseledamot på 1 år
§10.4 Kristian Ivarsson valdes som styrelseledamot på 2 år
§10.5 Vakant plats som senare godkänns av styrelse på 1 år
§11 Kicki Fack, Nathalie Häll och Stefan Östberg valdes till valberedning med Kicki som
sammankallande
§12 Mötet beslutar att framtida årsmöteskallelser skall innehålla valberedningens förslag
§13 På grund av missförstånd görs enkätpresentationen vid senare tillfälle
§14 Som övrig fråga ställs en fundering kring viss förvirring angående den nya marknaden i
Skästra och Janne Fack förklarar bakgrunden till bildandet av föreningen Marknadsplats Skästra
som, enligt Janne, var för att nyss nämnda förening tyckte det var viktigt med kontinuitet av
marknad i Skästra då Skästra byaförening för år 2014 valt att inte arrangera marknad (på grund
av tidsbrist, ngt bristande intresse och diverse logistikproblem) och viss dialog kring detta
skedde

Sekreterare Kristian Ivarsson

Justerare Sten Jonsson

Justerare Kent Skalberg

