
SLÄTAFLY BYALAGS 

ÅRSMÖTE 2020-02-16  

 

§1. Årsmötet öppnas. 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna  

§2. Val av mötesordförande. 

Årsmötesordförande valdes Lotta Östlund. 

§3. Val av årsmötessekreterare 

Årsmötessekreterare valdes Anita Ek Svensson. 

§4. Val av justerare (2 st) 

Justerare valdes Ingemar Svensson och Erik Bondesson. 

§5. Godkännande av dagordningen. 

Årsmötet godkände dagordningen. 

§6. Godkännande av årsmötet behöriga utlysande.  

Årsmötet godkände utlysandet. 

§7. Styrelsen redogör för 2019 års verksamhetsberättelse.   

Ordföranden redogör för den verksamhet som försiggått under året. 

§8. Styrelsen redogör för 2019 års bokslut.  

Revisor redogör för den ekonomiska situationen och dess olika punkter. 

§9. Styrelsen redogör för 2019 års revisionsberättelse. 

Revisor redogör för revisionsberättelsen. 

§10. Beslut angående ansvarsfrihet i styrelsen 2019. 

Årsmötet bifaller styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

§11. Medlemsavgift 2021. 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad även 2021. 

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 

Jenna Svensson (nyval ) 

Anita Ek Svensson (omval ). 

§14. Val av två suppleanter ( 2 år) 

Till suppleanter valdes  

Gunvor Westerlund (omval) 

Erik Bondesson (nyval) 

§15. Val av två revisorer (1 år) 

Till revisorer valdes 

Ingemar Svensson och Berne Svensson. 

§16. Val av valberedning 2 st (1år) 

Till valberedning valdes Ewy Svensson och Tommy Svensson. 

§17. Aktiviteter 2020. 

Årsmötet beslöt att i år anordna Valborgsfirande, Nationaldags- och barnensdagsfirande, 

Sommarfest och Julfest lika tidigare år. 

Dessutom kommer följande aktiviteter fortlöpa Vävning (Lena B), Gympa/yoga (Ingmarie), 

Cykeltramp (Anita, Ronny, Kennert, Lena) After Work (Fest kommitte’). 

Tider och mer information kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.slatafly.se 

§18. Kommitteerna och bemanning i de olika kommitteerna. 

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

Svensson, Ronny Svensson, Peter Alexandersson och Tommy Svensson. 

Festkommitten består av följande: Ingmarie Fridolfsson, Ulrika Svensson, Annika Jönsson och 

Malin Hammarström. 

Gräsklippningen enl. följande: April – Maj   Anvariga Lars-Åke och Kent 

                                                       Juni – Juli     Ansvariga Hans och Bosse 

                                                       Aug. – Sept. Ansvariga Ingemar och Kennert 

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

Snöplogning sköts av Klern Bondesson 

Tennisbanan sköts av Ronny Svensson och Ingemar Svensson 

Dackegårds kommitte består av: Karl-Ingvar, Berne, Kennert och Gunvor. 



Tillsyns man till byahuset utsågs Lars-Åke. 

§19. Övriga Frågor 

Förslag och åtgärder som inkom för förbättringar  är följande: 

Uppgrusning av gårdsplan runt byahuset. 

Införskaffa utemöbler s.s bord och bänkar , bygga tak över vår grillplats på gården och göra 

en allmän upprustning runt byahuset. 

Belysning längs med asfaltsvägarna i Slätafly bör förbättras då det på vissa ställen är helt 

obefintliga. Barn och gamlingar bör få en säkrare färdväg i vår by.  

Upprustning av Dackegården kommer att fortsätta under året, vår tanke är att ev. skapa ett 

museum i lokalen. 

Bidrag/stöd finns att söka till allm. samlingslokaler samt  bygdepeng, förslag och ideer är 

välkomna från alla medlemmar.   

I övrigt skall de inre ytterdörrar i hallen bytas ut till mer energisnåla och inbrottssäkra, 

arbetet kommer att göras av fastighetskommitten under våren. Ny luftvärmepump skall 

installeras i undervåningen för att erhålla en  jämnare temperatur . 

 

Styrelsen avtackade vår kassör i 15 år Lena Bondesson med en bukett blommor, då hon på 

egen begära vill lämna sitt uppdrag i styrelsen. 

 

§20 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet  

 

Ordförande/Lotta Östlund   Sekreterare/Anita Ek Svensson 

 

 

Justerare/Ingemar Svensson  Justerare/Erik Bondesson 

 

 

 

 

 

  



 

 


