1(2)

Årsmöte 2013  Skästra Byaförening 20150222
§1. Årsmötets behöriga utlysande godkändes av årsmötet.
§2. Till årsmötets ordförande valdes Kristian Ivarsson och till årsmötets sekreterare valdes
Annika Englund
§3. Till årsmötets protkolljusterare valdes Kent Skalberg och Stefan Östberg.
§4. Röstlängden godkändes att vara årsmötets närvarolista.
§5. Ordförande Birgitta Svärd redogjorde Byaföreningens verksamhetsberättelse för året 2014
och som godkändes av årsmötet. Kassör Lotta Westerström redogjorde för Byaföreningens
räkenskaper som även de godkändes av årsmötet.
§6. Revisorerna KjellOve Persson och Anna Careliusson redogjorde för Revisorernas
berättelse, som godkändes av årsmötet.
§7. Fortsatt ansvarsfrihet för styrelsen godkändes av årsmötet.
§8. Vid frågan om ersättning till styrelsemedlemmar samt den som är ansvarig för uthyrning
av bygdegården beslutades av årsmötet att ingen ersättning skulle ges.
§9. Medlemsavgiften till Byaföreningen fastställdes till ett belopp av 20kr/medlem och år.
§10. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen på 2 år. Det blev Birgitta Svärd, Annika Englund
och Elisabet Månsson. Inga suppleanter valdes.
§11. Till styrelsens ordförandepost på ett år valdes Birgitta Svärd.
§12. KjellOve Persson och Anna Careliusson omvaldes till revisorer och till dem valdes Kicki
Fack som revisorssuppleant.
§13. Till valberedningen valdes sittande (Kicki Fack, Stefan Östberg, Natalie
Häll) samt Julia Silén.
§14. Eldpallkojans framtid. Idag står den på ofri grund och styrelsen har tagit fram 3st
kostnadsförslag på olika lösningar.
1) Flyttning (Nedmonteringuppmontering: 750 000kr
2) Demontering för försäljning: 231 000kr
3) Nyuppförande på annan plats: 1 400 000kr
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Årsmötet beslutade att det skulle tillsättas en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur
Byaföreningen ska gå vidare i frågan om Eldpallkojans framtid. Till denna grupp tillsattes 2
respresentanter från styrelsen ( Birgitta Svärd och Annika Englund), 2 respresentanter från
Marknadsplats Skästra (Jakob Silén och Karl Fack), som även de har intresse av att driva
Eldpallkojan, samt Birger Ferneaus som är Eldpallkojans eldsjäl. Ett avstämningsmöte med
medlemmarna i Byaföreningen ska ske i Maj. Birgitta är satt som sammankallande för detta
möte.
§15. Olika förslag har inkommit på att sälja Skästra byaförenings 8st marknadsbodar till
Marknadsplats Skästra
Förslag 1. Till ett belopp av 8 000kr (1 000kr/st)
Förslag 2. Till ett belopp av 16 000kr (2 000kr/st)
Förslag 3. Lägg in dem med Eldpallkojan och arbetsgruppen tar fram förslag.
Efter årsmötets omröstning vann förslag nr 2. Skästra byaförening ska sälja sina
marknadsbodar till Marknadsplats Skästra för ett belopp av 16 000kr (2 000kr/st) efter årets
marknad. Marknadsplats Skästra har utlovats nyttjanderätt till marknadsbodarna vid
markanden i år.
§16. Övriga frågor: Domänavgiften för domänen skastra.nu har missats inbetalning och ligger
därför nere. Årsmötet beslutades att denna avgift ska betalas omgående så att sidan kommer
upp snabbt igen.
§17. Årsmötet förklarat avslutat.
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