Årsmöte 2018 Ingelstorps Byalag
Församlingshemmet i Ingelstorp 2018-03-14

Mötesprotokoll
§1
Ordförande Saga Bitkover-Norman förklarade mötet öppnat.
§2
Kallelsen till årsmötet förklarades behörigt utlyst.
§3
Saga Bitkover-Norman valdes till ordförande av årsmötet.
§4
Ingrid Hagberg valdes till sekreterare av mötet.
§5
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Eric Farquhar och Rolf Bårdskär.
§6
Förelagd dagordning godkändes.
§7
Verksamhetsberättelsen, som även fanns tillgänglig för genomläsning, lästes upp och
godkändes. Frågan ställdes vilka kriterier som gäller för det nyinstiftade stipendiet. Dessa
finns återgivna på byalagets hemsida.
§8
Ekonomin redovisades muntligen. Kassör Eira Ahlgren kunde meddela att ett enklare
bokföringsprogram köpts in och i med detta finns ekonomin för 2016 och 2017 datoriserad.
§9
Revisorernas berättelse lästes upp utan anmärkningar av revisor Kjell Jönsson.
§10
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2017.
§11
Avsägelser: Saga Bitkover-Norman, Annika Härstedt och Tina Chappell.
§12
Eva Svensson valdes till Ingelstorps Byalags ordförande för 2018.
§13
Val av kassör görs vid det konstituerande styrelsemötet.

§14
Nyval ordinarie ledamöter: Göran Björlin och Elisabeth von Koch på två år.
Omval av Ingrid Hagberg och Eira Ahlgren på ett år.
§15
Nyval suppleanter: Agnar Andersson 2 år.
Omval: Inger Englund 1 år.
Samtidigt beslutades, på förslag från valberedningens ordförande Håkan Ingvarsson, att
styrelsen framöver ska bestå av 5 ordinarie ledamöter (inkl. ordföranden) samt 2
suppleanter.
§16
Leif Carlson och Kjell Jönsson omvaldes som revisorer och som ersättare omvaldes Eric
Jansson.
§17
Till valberedning omvaldes Håkan Ingvarsson (sammankallande), Ann-Margret Andersson
och Sven-Arvid Svensson.
§18
Beslutades att medlemsavgiften är oförändrad på 50 kr per person och år.
Ett medlemsregister är upprättat och i dagsläget är det 62 medlemmar.
§19
Inga inkomna motioner fanns.
Beslutades att styrelsen ansvarar för tillsättandet av en ”Grannsamverkansgrupp” som i sin
tur, i samråd med kommunpolis Patric Nihlén, drar upp riktlinjerna för hur gruppen ska
verka.
§20
Mötet avslutades.
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