
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Årsmöte 2015-02-01 

 

 

§1  Årsmötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2  Val av mötesordförande 

Till årsmötesordförande väljs Ewy Svensson 

§3  Val av årsmötessekreterare 

Till årsmötessekreterare väljs Lotta Östlund 

§4  Val av justerare (2 st) 

Till justerare väljs Berne Svensson och Kjell Svensson 

§5  Godkännande av dagordningen 

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 årsmötet. 

§7  Styrelsen redogör för 2014års verksamhetsberättelse 

Sekreteraren redogör för den verksamhet som försiggått under året 

§8  Styrelsen redogör för 2014 års bokslut 

Kassören redogör för den ekonomiska situationen och dess olika punkter 

§9  Styrelsen redogör för 2014 års revisionsberättelse 

Revisorn redogör för revisionsberättelsen 

§10  Beslut angående ansvarsfrihet i styrelsen 2014 

Årsmötet bifaller styrelsen ansvarsfrihet för 2014 

 

 



§11  Medlemsavgift 2015  

Det finns ett tidigare årsmötesbeslut från 2014 där medlemsavgiften skall vara oförändrad 

även 2015. Årsmötet beslutar att detsamma ska gälla för 2016. 

§12  Val av ordförande (1 år) 

Till ordförande valde årsmötet Ewy Svensson  

§13  Val av två styrelseledamöter(2 år) 

Till ordinarie ledamöter valdes Lotta Östlund och Kennert Fridolfsson. Dessutom gick Anita 

Ek-Svensson upp som ordinarie eftersom Leif Persson valt att bli suppleant. 

§14  Val av suppleanter(1 år kvar) 

Till suppleanter fortsatte Gunvor Westerlund och valdes Leif Persson 

§15  Val av två revisorer(1 år) 

Till revisorer valdes Lars-Åke Ohlsson och Pelle Liljegren 

§16  Val  av valberedningen 2 st (1 år) 

Till valberedningen valdes Lars-Åke Ohlsson och Kjell Svensson 

§17  Aktiviteter 2015  

Årsmötet beslöt även i år att anordna Valborgsfirande, Sommarfest och Julfest i december. 

Dessutom kommer följande aktiviteter att försigå med ansvariga inom parentes – Vävning 

(Lena B), Cykling ( Kjell och Ronny), Promenader (Kennert O Ing-Marie) Gympa/yoga (Ing-

Marie), Tipspromenader (Lars-Åke) och After Work sista fredagen i månaden 

(festkommiten). Första tillfället blir 27 februari klockan 18-21 i skolan. 

§18 Kommitteerna och bemanning i de olika kommitteerna 

Fastighetskommiten består av följande: Berne Svensson (sammankallande), Ingemar 

Svensson, Ronny Svensson och Kjell Svensson 

Festkommiten består av följande: Anita Ek-Svensson, Ing-Marie Fridolfsson och Eva Nilsson 

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

                                                                          Juni-juli    -  Leif och Bosse 

                                                                           Aug-sept  -  Ulf och Kjell 

Till underhållstekniker av gräsklipparen valdes Tommy Svensson 

Årsmötet valde också Ulf Andreasson till att sköta skolans flaggning under året. 



§19  Övriga Frågor 

Renovering av skolan – Fastighetskommitten fick i uppdrag att beräkna kostnaden för 

renovering och bygge av handikapptoaletten. Claes Svensson skänkte inredning dit 

bestående av kommod och handfat.       

Dessutom fick de i uppdrag att med eget sunt förnuft städa ur och slänga i de överfulla 

förråden på gården. Det har även inkommit förslag på förändringar i hallen och 

övervåningen som skall behandlas vid kommande styrelsemöte. 

En inventering av skolans nycklar gjordes och det beslutades att några nya ex behöver 

göras, Lena Bondesson fick uppdraget att se till detta. 

Justeringar pågår för fullt ut på vår fina hemsida så vi behöver inte oroa oss om det är 

lustigt någon dag. Webmastern meddelar också att han behöver hjälp att ta hand om 

blomsterarrangemanget i infarten till Slätafly By, och förslaget kom att man kanske kan 

ansvara för detta när man har gräsklippningen, men mer info kommer. 

§20  Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                                        Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

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

Berne Svensson, justerare                                         Kjell Svensson, justerare  


