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Extra årsmöte 2013  Skästra Byaförening
I runda slängar 20 deltagare
§1 Mötets öppnande
• Kristian öppnar mötet och får röstlängden godkänd
§2 Val av roller för mötet
• Kristian utses till mötets sekreterare
• Mona & Britta utses till justerare
• KjellOve utses till mötets ordförande
§3 Val av kompletterande styrelseledamöter
• KjellOve, den gode, tillika mötets ordförande, hade förberett sej väl inför mötet och läst i
stadgar att val av ordinarie ledamöter enkom kan ske på ordinarie årsmöte och han föreslår att vi
väntar till ordinarie årsmöte 2014 och ger således valberedning extra tid till förberedelse. Mötet
röstar ja till KjellOves förslag
§4 Föreningens framtid
• KjellOve föreslår att vi inte i detalj går in på denna fråga nu eftersom vi hoppade över punkten
ovan, utan att vi direkt hoppar till nästa punkt och mötet håller med
§5 Övriga frågor/åsikter
• Sten föreslår att vi lämnar saker bakom oss
• Försag om att vi ska presentera oss för varandra (främst för nytillkomna medlemmar) myntas
och så sker
• KjellOve läser upp senaste årsberättelsen som bakgrundsinformation för de nytillkomna
medlemmarna
• Britta påpekar att det är lite flummigt gällande vilka arbetsuppgifter som åläggs en
styrelseledamot
• Anita II föreslår att en basnivå för styrelsearbete inom Skästra Byaförening tas fram. Det
beslutas att nuvarande valberedningen skall ta en sådan beskrivning som styrelsen sen skall
godkänna
• Christofer föreslår en att pappersenkät, för att delge existerande  samt för att få in nya idéer
arrangeras. Kjell, Birgitta, Britta, Christofer & Mello ser till att ta fram ett embryo till sådant utskick
• Kent tar upp frågan om marknaden och upplyser om att vissa medlemmar tröttnat på att arbeta
med marknaden. Deltagarna på mötet är dock i stor majoritet överens om att vi ska satsa på att
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köra en marknad även 2014 och att ett uppstartsmöte inför det kommer att hållas 8:e december
• Anita I undrar varför vi har Bygdegår’n och en liten diskussion tas kring det men inga beslut
fattas
• Frågan kring eldpallkojan och problemen kring det, eftersom avtal fortfarande saknas mellan
markägare och förening, som förhindrar större satsningar. Mötet godkänner dock att Birger får
fortsätta vissa vintersäkringar och vissa små inköp till detta

Ordförande

Justerare

____________________
Kjell-Ove Persson

____________________
Britta Lindström

Sekreterare

Justerare

____________________
Kristian Ivarsson

____________________
Mona Larsson

