
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Årsmöte 2016-02-28 

 

 

§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 Tommy Svensson och Lars-Åke Ohlsson 

§5  Godkännande av dagordningen 

Årsmötet godkände dagordningen, dock anmäldes tillägg på övriga frågor 

§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 2015 års verksamhetsberättelse 

Sekreteraren redogör för den verksamhet som försiggått under året 

§8  Styrelsen redogör för 2015 års bokslut 

Kassören redogör för den ekonomiska situationen och dess olika punkter 

Ingemar Svensson redogör för tennisklubbens ekonomiska situation 

§9  Styrelsen redogör för 2015 års revisionsberättelse 

Revisorn redogör för revisionsberättelsen 

§10  Beslut angående ansvarsfrihet i styrelsen 2015 

Årsmötet bifaller styrelsen ansvarsfrihet för 2015 

 



 

§11  Medlemsavgift 2016  

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 Kennert Fridolfsson  

§13  Val av två styrelseledamöter(2 år) 

Till ordinarie ledamöter valdes Anita Ek-Svensson och Lena Bondesson. Då Kennert 

Fridolfsson valdes till ordförande beslöts det att Ewy Svensson går in som ordinarie på 

fyllnad 1 år 

§14  Val av suppleanter(1 år kvar) 

Till suppleanter valdes Gunvor Westerlund och valdes Ingegärd Tornegård 

§15  Val av två revisorer(1 år) 

Till revisorer valdes Anton Svensson och Ingemar Svensson 

§16  Val  av valberedningen 2 st (1 år) 

Till valberedningen valdes Lars-Åke Ohlsson och Kjell Svensson 

§17  Aktiviteter 2016  

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 ( Ronny S), Promenader (Kennert O Ing-Marie) Gympa/yoga (Ing-Marie), 

Tipspromenader (Lars-Åke) och After Work sista fredagen i månaden (festkommiten).  

§18 Kommitteerna och bemanning i de olika kommitteerna 

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

Svensson, Ronny Svensson och Peter Alexandersson 

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

Tornegård 

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

                                                                          Juni-juli    -  Leif och Bosse 

                                                                           Aug-sept  -  Ulf och Kjell 



 

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

Snöplogningen sköts av Klern Bondesson 

Välkomstskylten skall skötas av Gunvor(blommor) och Jonny S(vattningen) 

Flaggstångsplanteringen sköts av Leif Persson(blommor/vattning) Det beslöts att vi skulle 

sätta dit en ståplatta vid flaggstången för att underlätta halning och hissning. 

Tennisbanan – Karl-Ingvar får i uppdrag av årsmötet att kontakta Lena Robertsson på 

Torsås Kommun för att lägga in tennisbanans tillgänglighet på deras hemsida med 

kontaktpersoner och telefonnummer. Dessutom beslöts det att Ronny Svensson tar över 

det ekonomiska ansvaret för tennisbanan detta året. 

§19  Övriga Frågor 

Bredbandsframfarten –Byalaget har en grupp som håller sig ajour med vad som händer i 

dagsläget, det är Kjell , Karl-Ingvar och Kennert F. Dessa informerar styrelsen kontinuerligt 

när någon ny information finns att tillgå.       

Enskilda Avlopp-information från ordförande. 

Nissa-stugan –för tillfället ett stillastående ärrende som kommer att ses över under året. 

§20  Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                                        Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

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

Tommy Svensson, justerare                                         Lars-Åke Ohlsson, justerare  


