
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Årsmöte 2014-02-09 

 

§1   Årsmötet öppnas 

       Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2  Val av mötesordförande 

       Till mötesordförande väljs Ewy Svensson 

§3  Val av årsmötessekreterare 

       Till årsmötessekreterare väljs Lotta Östlund 

§4  Val av justerare (2 st) 

      Till justerare väljs Karl-Ingvar Petterson och Lars-Åke Ohlsson 

§5  Godkännande av dagordning 

       Årsmötet godkände dagordningen 

§6  Godkännande av årsmötets behöriga utlysande 

      Årsmötet godkände utlysandet, kallelsen har funnits på alla fyra anslagstavlorna och på  

      Byalagets hemsida minst två veckor innan mötet. 

§7  Styrelsen redogör för 2013 års verksamhetsberättelse 

      Sekreteraren redogör för Byalagets verksamhet under året som gått. 

§8 - § 10 hänskjuts till det extra årsmötet den 25/2-2014 kl 18.30 i Slätafly Skola på grund  

      av avsaknad av dokument. 

§11  Medlemsavgift 2014  

       Mötet beslöt att årsavgiften skulle vara 100 kronor per person över 20 års ålder.   

       Denna summa skall gälla både år 2014 och år 2015. 

§12  Val av ordförande (1år) 

      Årsmötet valde Ewy Svensson till ordförande för 2014  

§13  Val av två styrelseledamöter (2år) 

      Årsmötet valde Lena Bondesson och Leif Persson 

§14  Val av två suppleanter(2år) 

        De två som nu är suppleanter har ett år kvar av sin mandattid, Anita Ek-Svensson och 



         Gunvor Westerlund 

§15  Val av två revisorer(1 år) 

         Årsmötet valde Lars-Åke Ohlsson och Pelle Liljegren till revisorer 

§16  Val av valberedning, 2 st (1år) 

         Årsmötet valde Lars-Åke Ohlsson och Kjell Svensson  

§17 Aktiviteter 2014  

        Årsmötet beslöt att arrangera Valborgsmässofirande med inbjuden talare. Tips- 

        promenaderna kommer att arrangeras vid tre tillfällen under året, ansvarig för  

        frågorna blir Lars-Åke Ohlsson. Under vår och sommar kommer också arbetet med 

        cykelrundorna att börja. 

§18  Kommitteer och bemanning i de olika kommitteerna 

         Fastighetskommitten består av följande: Tommy Svensson, Kjell Svensson, Leif 
Persson 

         och Berne Svensson. 

         Festkommitten består av följande: Ing-Marie Fridolfsson, Anita Ek-Svensson och  

         Gunvor Westerlund. 

         Gräsklippningen fortgår enligt följande: april-maj – Lars-Åke och Kent 

                                                                                   Juni-juli -   Leif och Bosse 

                                                                                   Aug-sept .  Kjell och Ulf 

         Gymnastiken sköts av Ing-Marie Fridolfsson, Promenaderna dras igång av Kennert 

         Fridolfsson och cyklingen leds av Tommy Svensson. 

        Årsmötet beslöt också att Karl-Ingvar Petterson är ansvarig utgivare av hemsidan. 

§19  Övriga Frågor 

         Renovering av skolan  -  Byggkommitten får i uppdrag av årsmötet att ta bort en vägg 

         I fullhöjd mellan de båda skolsalarna på entreplan till en beräknad kostnad på 5000- 

         6000 kronor. 

         Flaggningen  -  Ewy håller ordning på flaggdagarna och hör av sig till Kjell Svensson,  

         Lars-Åke Ohlsson och Leif Persson som ser till att flaggan kommer upp och ner i rätt  

         tid. 



      En del diskussioner hålls angående ev flytt av köket till nedre våningen, vävstuga i hela  

      övervåningen men inget beslut tas i dagsläget, mer än det angående väggen. 

      Urhyrningskostnader av skolan beslutar årsmötet att höja, 300 kronor för medlem och  

      500 kronor för icke-medlem. 

§20 Mötet avslutas 

       Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………..          ……………………………………………………………. 

Ewy Svensson, ordförande                                     Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

 

 

………………………………………………………………       ………………………………………………………………. 

Lars-Åke Ohlsson, justerare                                 Karl-Ingvar Petterson, justerare 


