Årsmöte för Ingelstorps Byalag
Församlingshemmet, Ingelstorp – 3/5 2016 kl 18:40
Mötesprotokoll
§
1.

Ordf Saga Bitkover Norman förklarade mötet öppnat.

2.

Kallelse till årsmötet förklarades behörigt utlyst.

3.

Saga Bitkover Norman valdes till ordförande för årsmötet.

4.

Eric Farquhar valdes till mötessekreterare.

5.

Bruno Svensson och Kjell Jönsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

6.

Förelagd dagordning godkändes efter tillägg av §21 ”Övriga frågor".

7.

Verksamhetsberättelsen för 2015 fanns tillgänglig för genomläsning. Godkändes och lades
till handlingarna.
a. Mötet ger byalagets styrelse i uppdrag att i större utsträckning arbeta med
fartbegränsande åtgärder. Första tillfälle blir vid nästa samrådsmöte med kommunens
representanter 9/5.

8.

Ekonomin redovisades muntligen.

9.

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Kjell Jönsson.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
11. Avsägelser: Margaretha Rennerfelt (kassör) och Eric Farquhar (sekreterare).
Från aktivitetsgruppen: Hans-Erik Nilsson.
12. Fastställande av stadgeändring; 6 ledamöter istället för aktivitetsgrupp.
13. Saga Bitkover Norman valdes till Ingelstorps byalags ordförande för 2016.
14. Val kassör görs vid konstituerande styrelsemötet.
15. Nyval av Annika Härstedt, Lisa Lindroos, Tina Chappell som ledamöter på två år. Omval
Elisabeth von Koch och ett återstående år för Lars Tibell.
16. Inger Englund valdes som suppleant på ett år ersätter Mats Andersson. Omval Göran Bülow
på ett år.
17. Kjell Jönsson och Leif Carlsson valdes om som revisorer. Som ersättare omvaldes Eric
Janson.
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18. Till valberedning valdes Håkan Ingvarsson (sammankallande), nyval Ann-Margret
Andersson och omval Sven-Arvid Svensson.
19. Medlemsavgift och upprättande av medlemsregister; efter omröstning beslutades att
medlemsregister skall upprättas och medlemsavgift till 20 kr per person och år.
Börje Andersson reserverade sig mot beslutet.
20. Mötet beslutade att styrelsens förslag om översyn av stadgarna skall genomföras.
21. Övriga frågor
a.

Börje Andersson frågade om status och placering av grillplatsen vid idrottsplatsen. Lars
Tibell förklarade placeringen och att arbetet enligt uppgift från kommunen skall startas
så fort kommunens resurser är tillgängliga. Placeringen vid idrottsplatsen hjälpte till att
få igenom kommunens beslut då det främjar byalagets samarbete med IIF och kommer
fler till nytta.

b.

Börje Andersson informerade om att byalaget ansvarar för att trafikspegeln i krysset vid
Freja Sal är funktionell.

22. Mötet avslutades.
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Eric Farquhar
Mötessekreterare
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Kjell Jönsson
Protokolljusterare

Bruno Svensson
Protokolljusterare
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