
 Protokoll fört vid årsmöte med Slätafly byalag söndagen den 

 24 februari 2013 i skolan. 

 

Närvarande: Ett 25-tal medlemmar 

 

§ 1. 

Årsmötet öppnades av ordföranden Nils-Olof Svensson, som hälsade de närvarande 

välkomna. 

§ 2. 

Till mötesordförande valdes Nils-Olof Svensson. 

§ 3. 

Till mötessekreterare valdes Lars-Åke Ohlsson. 

§ 4. 

Att justera protokollet valdes Anita Ek-Svensson och Gunvor Westerlund. 

§ 5. 

Mötet godkände dagordningen och mötets utlysning. 

§ 6. 

Ordföranden redogjorde för årsberättelsen. Två medlemsmöten har hållits och ämnena har 

varit elavtal samt inköp och försäljning av församlingshemmet. Följande aktiviteter har 

genomförts: Valborgsfirande, sommarfest, julfest, tre tipspromenader, vävgrupp, gympa- 

och yogagrupp, cykling, lotterier samt kalender för 2013.  

Följande grupper har varit inrättade: Festkommitté, fastighetsgrupp och skötsel av 

skolgården.  

§ 7. 

Kassören redogjorde för byalagets ekonomi. Byalaget har 93 medlemmar. Inkomsterna 

har varit framför allt medlemsavgifter, lotterier, gåvor och uthyrning av skolan. Utgifterna 

har varit driftskostnader för skolbyggnaden.  

Årsmötet beslutade fastställa årsavgiften till 100 kronor per person över 20 år. 

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 

§ 8. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 

§ 9. 

Till ordförande för 2013 nyvaldes Ewy Svensson. 

§ 10. 

Till styrelseledamöter för två år nyvaldes Lotta Östlund och Eva Liljegren. Kvarstående i 

styrelsen under ytterligare ett år är Lena Bondesson och Leif Persson. 

§ 11. 

Till suppleanter för två år nyvaldes Anita Ek-Svensson och Gunvor Westerlund.  

§ 12. 

Till revisorer för ett år omvaldes Per Liljegren och Lars-Åke Ohlsson. 

 

§ 13. 

Till valberedning för ett år omvaldes Kjell Svensson och Lars-Åke Ohlsson. 



§ 14. 

Mötet beslutade om följande aktiviteter under 2013. 

Vävgrupp, cykling onsdagar samling skolan 18.30, tre tipspromenader, 

gymnastik/yogagrupp, lotterier, hemsida, kalender för 2014, vandringar, valborgsfirande, 

sommarfest och julfest. 

 

§ 15. 

Till de olika arbetsgrupperna valdes följande: 

Festkommittén: Ing-Marie Fridolfsson, Eva Petersson, Gunvor Westerlund 

Fastighetskommittén: Leif Persson, Kjell Svensson, Tommy Svensson 

Kommittén för skolgårdsskötsel: 

April-maj: Lars-Åke Ohlsson, Kent Östlund 

Juni-juli: Leif Persson, Bo Svensson 

Augusti-september: Ulf Andreasson, Kjell Svensson 

Byalagets hemsida: Eva och Karl-Ingvar Petersson 

 

§ 16. 

Följande övriga frågor behandlades. 

Kjell Svensson redogjorde för konflikten  med KREAB angående ersättningen för 

elavbrottet 2011. KREAB har nu efter många om och men gått med på en ersättning om 

450 kronor per hushåll. Årsmötet beslutade acceptera summan. 

Vidare fick mötet information om besparingen av 10.000 kronor på elförbrukningen. 

6.000 kronor genom installation av värmepump och resten genom bättre avtal. 

Förfrågan om skapandet av en sida på byalagets hemsida där man kan utbyta teknikprylar 

och hantverkshjälp. 

Fastighetsgruppen har planer på att tvätta skolan utvändigt och lägga om taket.  

Mötet tryckte också på att alla hjälps åt med att sprida kunskap om byalagets hemsida. 

Kjell Svensson framställde en förfrågan om det finns intresse för datakurs. 

§ 17. 

Ordföranden avslutade årsmötet. 

 

Den nyvalda ordföranden Ewy Svensson framförde tack till avgående styrelseordföranden 

Nils-Olof Svensson och avgående sekreteraren Mia Bondesson. Tack framfördes också 

till festkommittén. Till samtliga överlämnades blommor. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Lars-Åke Ohlsson 

 

Justeras: 

 

 

Anita Ek-Svensson  Gunvor Westerlund 


