Årsmöte 2017 för Ingelstorps Byalag
Församlingshemmet i Ingelstorp 2017-03-01

Mötesprotokoll
§1
Ordförande Saga Bitkover Norman förklarade mötet öppnat.
§2
Kallelsen Cll årsmötet förklarades behörigt utlyst.
§3
Saga Bitkover Norman valdes Cll ordförande för årsmötet
§4
Andreas Andersson valdes Cll mötessekreterare.
§5
Kjell Jönsson och Göran Bülow valdes Cll protokolljusterare Cllika rösträknare.
§6
Förelagd dagordning godkändes eSer aT § 13 ”Val av kassör” togs bort.
§7
VerksamhetsberäTelsen 2016 läses upp och fanns Cllgänglig för genomläsning. På en fråga
angående var trädplanteringen skulle ske, så var förslaget från styrelsen aT deTa skulle på
kommunens mark vid Tuvebäcken.
§8
Ekonomin redovisades muntligen.
a) Frågor angående vilka kostnader som döljer sig bakom ”Arrangemangskostnader” och
”Årsmöte, styrelsemöte”. Styrelsen redogjorde för vilka utgiSer som ingår i respekCve
kostnad.
b) Frågan väcktes om hur föreningen skall få in pengar Cll verksamheten, förslag kom
med loTerier vid arrangemang och inträde. Styrelsen tog del av förslagen och de tar
välvilligt mot ﬂer förslag.
c) Krav på aT uppräTa en budget för verksamhetsåret 2017 ställdes, styrelsen
återkommer.
§9
Revisorernas beräTelse lästes upp av revisor Kjell Jönsson.
§ 10
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 11
Avsägelser: Lisa Lindroos, Lars Tibell, Elisabeth von Koch och Göran Bülow.

§ 12
Saga Bitkover Norman valdes Cll Ingelstorps Byalags ordförande för 2017.
§ 13
Val av kassör görs vid konsCtuerande styrelsemötet.
§ 14
Nyval av Ingrid Hagberg, Eva Svensson och Eira Ahlgren som ledamöter på två år. Omval av
Annika Härstedt och Tina Chappell.
§ 15
Nyval av Elisabeth von Koch och omval av Inger Englund som suppleanter på eT år.
§ 16
Leif Carlsson och Kjell Jönsson valdes om som revisorer och som ersäTare valdes Eric Janson.
§ 17
Till valberedningen omvaldes Håkan Ingvarsson (sammankallande), Ann-Margret Andersson
och Sven-Arvid Svensson.
§ 18
Diskussion angående medlemsavgiSen och dess storlek. Förslag om aT höja
medlemsavgiSen från 20 kr/person Cll 50 kr/person. ESer omröstning beslutades aT
medlemsavgiSen skall höjas Cll 50 kr/person och år.
§ 19
Inga inkomna moConer fanns.
a) Mötet beslutade aT styrelsens förslag aT ändra i stadgarna angående aT annonsering
ska ske i Ystads Allehanda, istället sker informaConsspridning via hemsidan,
anslagstavlorna och utskick.
b) Vidare beslöts aT namninsamling angående sänkt hasCghet på Österlenvägen ska
genomföras för aT däreSer skickas in Cll Traﬁknämnden i Ystads Kommun.
§ 20 Mötet avslutades.
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