
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Årsmöte 2018-02-10 

 

 

§1  Årsmötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§2  Val av mötesordförande 

Till årsmötesordförande väljs Kennert Fridolfsson 

§3  Val av årsmötessekreterare 

Till årsmötessekreterare väljs Lotta Östlund 

§4  Val av justerare (2 st) 

Till justerare väljs Ronny Svensson och Ingegerd Tornegård 

§5  Godkännande av dagordningen 

Årsmötet godkände dagordningen, dock anmäldes påpekande på §10 ang fel årtal 

§6  Godkännande av årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet godkände utlysandet, kallelsen har funnits på  anslagstavlorna och på byalagets 

hemsida minst två veckor innan årsmötet. 

§7  Styrelsen redogör för 2017 års verksamhetsberättelse 

Sekreteraren redogör för den verksamhet som försiggått under året 

§8  Styrelsen redogör för 2017 års bokslut 

Kassören redogör för den ekonomiska situationen och dess olika punkter 

§9  Styrelsen redogör för 2017 års revisionsberättelse 

Kassören redogör för revisionsberättelsen 

§10  Beslut angående ansvarsfrihet i styrelsen 2017 

Årsmötet bifaller styrelsen ansvarsfrihet för 2017 

 

 



§11  Medlemsavgift 2019  

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad även 2019. 100 kr för 

personer över 20 år och gratis för de som är yngre. 

§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. 

§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 2018  

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

Dessutom kommer följande aktiviteter att föregå 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 (festkommiten). 

Dessutom inkom förslag på att vi ska göra aktiviteter av olika slag däribland filmvisning av 

ex Torsåsfilmen, ha en loppis till förmån för Dackegården. Fler förslag mottages tacksamt 

av styrelsen.  

§18 Kommitteerna och bemanning i de olika kommitteerna 

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

Svensson, Ronny Svensson, Peter Alexandersson och Tommy Svensson. 

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

Svensson 

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

                                                                          Juni-juli    -  Hans och Bosse 

                                                                           Aug-sept  -  Ulf och Kjell 



 

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

Snöplogningen sköts av Klern Bondesson 

Tennisbanans väl och ve sköts av Ronny Svensson och Ingemar Svensson 

Dackegårds kommiten består av Karl-Ingvar, Berne, Kennert och Gunvor Westerlund. 

§19  Övriga Frågor 

Årsmötet beslöt att vi behöver tvätta skolan utvändigt under året och Tommy Svensson 

fick i uppdrag att kontrollera priset för hyra av en ställning. Datum kommer under våren. 

Dackegårdens taktegel är i så dåligt skick att de går sönder vid beröring, en ny kalkyl 

avseende plåttak kommer från byggkommiten. Ingenting kommer att påbörjas före våren 

anländer. 

Frågan kom upp hur vi gör med våra ekonomiska förehavanden nu när Swedbank lägger 

ner sitt kontor i Torsås. Kassören meddelar att det inte är något problem eftersom allting 

vi gör i Byalagets regi görs över Internetbanken, vi har inget direkt behöv av en bank på 

plats. 

Några undrade om vi på något sätt kunde påverka att vägen mellan Slätafly och Karlskrona 

blev i bättre skick. Ewy Svensson tar kontakt med Christian Lindström på Kommunen och 

ser om han kan komma och informera om möjligheterna. Inbjudan kommer. 

Det har uppmärksammats av några att det är problem med ljudet i salen i skolan – det 

ekar och man har svårt att höra klart och tydligt. Byggkommiten får i uppdrag att 

undersöka möjligheterna för detta, kanske i form av några isolerande akustikplattor i 

taket. 

Kjell fick i uppdrag att kolla om det fanns möjlighet för oss att ha en Hjärtstartare i skolan. 

Han tar kontakt med Räddningstjänsten och Länsförsäkringar för att se vilka möjligheter 

det finns. 

Lamporna i stora salen finns nu tillgängliga och inköpta och vi inväntar elektrikerns om ska 

hjälpa till vid uppsättningen av dessa. 

Skolans tak var på tapeten – när ska vi lägga om det? Vi återkommer med mer information 

när vi undersökt kostnader och status på taket. 

§20  Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 



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

Kennert Fridolfsson, ordförande                              Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

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

Ronny Svensson, justerare                                       Ingegerd Tornegård, justerare  


