
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Årsmöte 2019-02-03 

 

 

§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 Tommy Sveensson & Ewy Svensson 

§5  Godkännande av dagordningen 

Årsmötet godkände dagordningen 

§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 2018 års verksamhetsberättelse 

Sekreteraren redogör för den verksamhet som försiggått under året 

§8  Styrelsen redogör för 2018 års bokslut 

Kassören redogör för den ekonomiska situationen och dess olika punkter 

§9  Styrelsen redogör för 2018 års revisionsberättelse 

Kassören redogör för revisionsberättelsen 

§10  Beslut angående ansvarsfrihet i styrelsen 2018 

Årsmötet bifaller styrelsen ansvarsfrihet för 2018 

 

 



§11  Medlemsavgift 2020 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad även 2020. 100 kr för 

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

§12  Val av ordförande (1 år) 

Till ordförande valde årsmötet Lotta Östlund  

§13  Val av två styrelseledamöter(2 år) 

Till ordinarie ledamöter valdes Ronny Svensson & Kennert Fridolfsson 

§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 Ewy Svensson & Kjell Svensson 

§17  Aktiviteter 2019 

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). 

Dessutom inkom förslag från årsmötet om följande aktiviteter under året. Vi kommer att 

anordna ett gå och löp lopp i Slätafly, vi drar igång Cykeltrampet där vi redan beviljats 

5000 kronor i bidrag i form av Bygdepeng. Kartor finns i dagsläget men de behöver 

kompletteras med bilder och detta görs så fort snön smälter undan. De kommer att kosta 

100 kronor styck och även innehålla ett lotteri som kommer att dras v38 i samband med 

kommunens Hållbarhetsvecka. 

Andra jippon kommer att bli Lammsläpp hos Lars-Åke, Gökotta, After Work vid något 

enstaka tillfälle i samband med något evenemang och två ciceronledda cykelvandringar till 

intressanta utflyktsmål i vår närmiljö. Mer information kommer under våren.  

§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, Ulrika 

Svenssonoch ett nytillskott i form av Annika Jönsson. 

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

                                                                          Juni-juli    -  Hans och Bosse 

                                                                           Aug-sept  -  Ingemar & Kennert 

 

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. 

Till gårdsvar vid skolan utsågs Lars-Åke Olsson. 

§19  Övriga Frågor 

Årsmötet beslöt att vi ska måla om uthuset vid skolan. Datum kommer att meddelas via 

hemsidan och anslagstavlan vid skolan. 

Skolans tak var på tapeten och årsmötet beslöt att vi ska begära in nya offerter på arbetet. 

Dessa ska innehålla beräkning för både tegel och plåt. Vi ska också konsultera Sofie 

Nyström på Torsås Kommun för att höra hur man anser att vi på bästa sätt ska bevara 

utseendet på skolan som den såg ut förr. Detta är ett projekt man arbetar med i hela länet. 

Lotta fick i uppdrag att kontakta berörda. 

Vi har ansökt om en Hjärtstartare och tillhörande utbildning hos Lions och i dagsläget 

inväntar vi fortfarande svar angående detta. 

Ett förslag kom att vi även i Södra Slätafly ska ha en Välkommen skylt. Lars-Åke fick i 

uppdrag att samla några kunniga och konstruera en sådan. Den befintliga kommer att 

förskönas med blommor och Ewy och Lena B tog på sig det ansvaret. Lena B kommer också 

att fråga Jonny om han även i år kan tänka sig att sköta vattningen vid skylten. 

Vår förening har blivit nominerade till årets utvecklingsgrupp i ”Hela Sverige ska leva”. Nu 

inväntar vi resultatet. 

Ett förslag väcktes att man skulle kunna märka upp en del av våra fina rundor här i Slätafly. 

Tanken är god men innan vi kan göra så måste vi kontakta markägarna för att se att det är 

OK. Arbetet med detta fortgår. 

 



Det har framkommit önskemål att man ska grusa ett visst parti i Bernes skog på den lilla 

rundan vi använder oss av vid sommarfestens tipsrunda. Markägaren Berne har gett sitt 

godkännande och Byalaget kommer att beställa ett lass grus av lämplig storlek. Vi behöver 

dock alla göra en insats och kärra ut detta lass eftersom man inte kan köra med större 

fordon i terrängen. Många glada barnvagnsägare och hundpromenerare tackar för 

initiativet. Ingemar Svensson fick i uppdrag att kontakta Anton för att som om Nybro Grus 

kan fixa detta. 

Fastighetskommiten har fått i uppdrag att undersöka avloppet vid skolan och återkoppla 

skriftligt till styrelsen status och eventuella åtgärder i framtiden. Vi kommer inta att göra 

något åt detta i dagsläget men vi vill vara informerade om hur mycket arbete det handlar 

om. 

Två energisparåtgärder diskuterades, dels att byta ut de gamla lysrören på övervåningen 

till LED lysrör och huruvida det skulle vara värmeeffektivt att sätta upp en till värmepump i 

stora salen. Styrelsen återkommer med information så snart vi undersökt detta. 

En förändring kommer att dyka upp på hemsidan from månadsskiftet februari/mars. Då 

kommer en ny underrubrik att dyka upp som heter ”Ordförandesrader”. Där kommer en 

kontinuerlig information om vad som hänt under månaden i Slätafly så även våra 

medlemmar som kanske inte är här så ofta eller bor en bit iväg ska kunna känna sig 

informerade om vad som händer. 

Det kom upp en fråga om en förändring i texten till §3 i Byordningen. Årsmötet bestämde 

att ändra ordalydelsen till följande ”Medlemskapet är öppet för alla”. 

Styrelsen avtackade Ewy Svensson som frånträder sin post i styrelsen till förmån för nya 

uppdrag. Hon förärades en vacker tulpanbukett. 

Styrelsen vill uppmärksamma en person som jobbar i det tysta med en mängd projekt och 

däribland vår fantastiska hemsida. Vår Webmaster Karl-Ingvar Petersson fick blommor, 

choklad och ett diplom för sina insatser. 

   

§20  Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

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

Kennert Fridolfsson, ordförande                              Lotta Östlund, sekreterare 

 



 

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

Tommy Svensson, justerare                                       Ewy Svensson, justerare  


