
Årsmötesprotokoll 
Slätafly Byalag 2021-06-06 
Plats: Byahuset i Slätafly 

 

§1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsa alla välkomna. 

§2. Val av årsmötesordförande 

Årsmötesordförande valdes Erik Bondesson 

§3 Val av årsmötessekreterare 

Årsmötessekreterare valdes Anita Ek Svensson 

§4  Val av justerare (2 st) 

Justerare valdes Ingemar Svensson och Karl-Ingvar Petersson 

§5. Godkännande av dagordningen. 

Årsmötet godkände dagordningen. 

§6. Godkännande av årsmötet behöriga utlysande 

Årsmötet godkände utlysandet. 

§7. Styrelsen redogör för 2020 års verksamhetsberättelse. 

Sekreteraren redogör för den verksamhet som försiggått under året. 

§8. Bokslut och revisionsberättelse 2020 

Styrelsen återkommer angående redovisning.  

§9. Beslut angående ansvarsfrihet i styrelsen 2020. 

Årsmötet bifaller styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

§10. Medlemsavgift 2022.  

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad även 2022 

§11. Val av ordförande (1 år)  

Till ordförande valde årsmötet Erik Bondesson 

§12. Val av två styrelseledamöter (2 år)  

Till ordinarie ledamöter valdes Erik Bondesson (nyval ) 

                                                       Maria  Svensson (nyval ). 

§13. Val av två revisorer (1 år)  

Till revisorer valdes Ingemar Svensson och Berne Svensson. 

§14. Val av valberedning 2 st (1år)  
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Till valberedning valdes Ewy Svensson och Tommy Svensson 

§15. Aktiviteter 2020. 

 Årsmötet beslöt att i år om möjligt anordna Sommarfest och Julfest mer information kommer via 
hemsidan. 

 

§16. 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 Bosse 

                                                        Aug. – Sept. Ansvariga Ingemar och Kennert  

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

Tennisbanan sköts av Ronny Svensson och Ingemar Svensson 

Nyhet : 

Badkommitten  består av Ingmari Fridolfsson, Ulrika Svensson och Maria Svensson. 

 

§17. Övriga Frågor 

Förslag och åtgärder som inkom för förbättringar är följande: 

Grusning av gårdsplan runt byahuset. (BS, EB) 

Byalaget har gjort avtal med  Torsås Kommun att ansvara för skötsel och tillsyn av badplats Iglasjön, , 
medlemmar som vill  hjälpa till med underhåll får gärna kontakt någon i Badkommitten. 

Kodlås och nya nycklar till ytterdörrarna är installerade behovet av fler nycklar kommer att ses över, 
medlemmar som behöver nyckel får kvittera ut den hos Jenna. 

Hjärtstarter kommer att flyttas till entren man behöver därför koden till låset, det innebär att var 
och en får ta ansvar för att hålla sig uppdaterad vilken kod som gäller. Kommer att finnas telefon 
nummer att ringa anslaget vid dörren. 

Erik ska undersöka möjlighet att bjuda in lokalpolisen för information till medlemmar, återkommer 
när detta är möjligt.  

Årsmötet beslutade att överlämna blomma till avgående ordförande Lotta Östlund.  
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§17. Mötet avslutas. 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Slätafly 2021-06-06 

 

 

 

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

Erik Bondesson, Ordförande   .. Anita Ek Svensson, Sekreterare   

 

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

Ingemar Svensson, Justerare                                 Karl-Ingvar Petersson  , Justerare 


