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ÅRSMÖTE 
Skästra Byaförening 2020 

Datum: 2020-02-23 
Tid: 14:00 
Plats: Skästra Bygdegård 

DAGORDNING 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Vi inledde med presentation av alla deltagare. 

§ 2 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Godkändes. 

§ 3 Val av mötesordförande 

Kjell-Ove Persson valdes till mötesordförande. 

§ 4 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Rolf Fällström valdes till mötessekreterare. 

§ 5 VAL AV JUSTERINGSPERSON 

Lillemor Östberg och Anita Ivarsson valdes. 

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Godkändes, med tillägg av medlemsavgiften som övrig fråga. 

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Alla deltagare utifrån sammanställd deltagarlista utgjorde röstlängd. 

§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE 

Rolf föredrog verksamhetsberättelsen som ligger på hemsidan skastra.nu 

Sten föredrog ekonomiska berättelsen som ligger på hemsidan skastra.nu. Stora utgifter 2019, speciellt kostnader 

till konsult som upprättade avtal för eldpallkojan. Sammanlagt finns inför 2020 i kassan 47.000 kr att förfoga över. 

Har nu före årsmötet fått in 1950 kr i medlemsavgifter för 2020, vilket är mycket glädjande, det betyder ca 40 

medlemmar. 

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE  

Britta föredrog revisionsberättelsen. I god ordning enligt revisorerna. Föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.  

§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Årsmötet svarade ja till ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 VAL AV ORDFÖRANDE 

Birgitta Svärd omvaldes till ordförande. 
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§ 12 VAL AV KASSÖR 

Nuvarande Sten Jonsson har meddelat valberedningen att han önskar att avsäga sig uppdraget. Valberedningen har 

dock inte lyckats finna någon ersättare, varför Sten antog att sitta ett år till. 

§ 13 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER 

Rolf och Nina Fällström blev omvalda på ett år. Förslag på två nya ledamöter; Jenny Annerhult och Emma van. 

Årsmötet valde med tydlig glädje in Jenny och Emma på två år. 

§ 14 VAL AV SUPPLEANTER 

Janne Östberg, Inger Persson och Tobias Annerhult valdes in som suppleantar.  

§ 15 VAL AV REVISORER 

Anna Careliusson och Britta Lindström valdes som revisorer 

§ 16 VAL AV VALBEREDNING 

Har bestått av Roland och Kjell-Ove. Rolands period utgår nu, ett nyval behövs. Tobias Annerhult valdes på två år. 

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR:  

FASTSTÄLLANDE MEDLEMSAVGIFT 

Idag kostar det 50 kr/person och 100kr/familj. Mötet fastställde att denna medlemsavgift ska fortsätta gälla. 

RESURSPERSONER 

Kjell föreslog att vi skapar något som vi gärna kallar för resurspersoner för att finnas med som behjälpliga när det 

behövs kommande arbetsgrupper som bistår styrelsen vid olika aktiviteter. Nathalie Häll och Mirjam Ferneus är 

gärna med som resurspersoner för detta syfte och valdes till detta av årsmötet. 

AKTUELLA BIDRAG ATT SÖKA  

Styrelsen föredrog att det finns möjligheter att söka vindkraftspengar på två områden där Skästra Byaföreningen 

ingår. Ansökningar ska vara inne senast 28 feb och 31 mars. Styrelsen fick i uppdrag att skapa ansökan till den 

upprustning som krävs för att färdigställa eldpallkojan. 

NAMN PÅ ELDPALLKOJAN 

Förslag gavs på årsmötet att kalla den Gökboet eller Skästra Eldpallkoja. En majoritet valde Skästra Eldpallkoja som 

vårt officiella namn på eldpallkojan. 

PRISLISTA FÖR ATT HYRA + BOKNING AV ELDPALLKOJAN  

Styrelsens förslag sågs som bra riktlinje. God respons. Årsmötet gav styrelsen i förtroende att fastställa en prislista. 

GET2GETHER 

Nina berättade om ett projekt där man har skaffat getter för att hålla undan sly, och som kan hyras ut där dessa 

naturliga slyröjare behövs. Kanske en idé för framtid föreslog Nina? Läs gärna om projektet på get2gether.se. 

Årsmötet beslöt att avvakta. 

BRITTA OM KURS 

Britta har suttit med bl.a. Kjell-Ove och gått igenom det gamla materialet från kurs som hölls runt 1984. Det finns 

mycket dokumenterat om gamla gårdar i Skästra. Finns information om vad som fanns i varje gård. Britta vill gärna 

informera om detta så medlemmarna vet om att detta finns och möjligen kommer sammanställas i någon form. 
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INFO OM HJÄRTSTARTARE 

Nina informerade, apropå att ämnet hjärtstartare varit uppe på dagordningen förut, om ett förslag på hjärtstartare 

som är tillgänglig för föreningen. Jenny berättar att det sker en översyn om var i Järvsö det finns hjärtstartare, men 

den frågan är i sin linda. Kostnaden för en hjärtstartare är relativt hög och frågan om plats där denna ska finnas och 

vara tillgänglig för alla behöver lösas. Därför beslutades att vi får återkomma i frågan. 

RÖJARDAGEN 2020  

Birgitta är sammankallande, två förslag som framkom var att röja framför eldpallkojan samt att röja badplatsen nere 

vid Bodasjön. 

GOLVET I ELDPALLKOJAN 

Förslag att lägga rödtegel på golvet. Roland Persson har hittat en nedbrunnen villa, där det finns mycket tegel. Vi får 

ta hur mycket vi vill. Föreningen behöver riva och frakta hem för att lägga på hela golvet. Anmäl gärna intresse till 

det frivilliga arbetslaget Sten, Birger, Janne och Roland om att du också gärna hjälper till om dagen då det ska ske 

gör det möjligt. 

§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötesordförande Kjell-Ove avslutar mötet med orden att han upplevde att var ett mycket bra möte med många bra 

diskussioner som ger hopp inför framtiden. 

 
 
……………………………………………………  …………………………………………………… 
Mötesordförande Kjell-Ove Persson  Mötessekreterare Rolf Fällström 
 
 
……………………………………………………  …………………………………………………… 
Justeringsperson Lillemor Östberg  Justeringsperson Anita Ivarsson 
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