Svarte Byalag
Protokoll årsmöte 2014-02-16 på Svarte skola, matsalen
§1

Stämmans öppnande och fråga om dess behöriga utlysande
Lars-Åke Holm hälsade medlemmarna välkomna samt öppnade stämman.
Röstlängd fastställd med att alla närvarande är medlemmar i byalaget. 24 st
närvarande.

§2

Val av mötesordförande och sekreterare.
Till ordförande valdes Lars-Åke Holm. Till sekreterare valdes Eva Ljungkvist.

§3

Stämmans behöriga utlysande
Årsmötet har annonserats i YA och på hemsida.

§4

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§5

Val av två justeringsmän
Två protokolljusterare valdes, Lars Johansson och Linda Christjansen.

§6

Styrelsens berättelse över verksamhet och räkenskaper
Lars-Åke Holm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2013. Den godkändes
och lades till handlingarna.

§7

Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
Jenny Graflind föredrog räkenskaper för 2013.
Lars-Åke Holm kompletterade med satsning på byalags-föreläsningar. Redovisningen
godkändes och lades till handlingarna.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Kerstin Persson. Den godkändes och lades till
handlingarna.

§9

Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§10

Till årsstämman inkomna motioner
Inga inkomna motioner, men frågor som tas upp under §18.

§11

Val av ordförande i byalaget på ett år
Till ordförande omvaldes Lars-Åke Holm på ett år.

§12

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Till styrelseledamöter valdes Fredrik Bothén (omval 2 år), Jenny Graflind (omval 2 år)
och Eva Ljungkvist (nyval 2 år). Janice Leijon 1 år kvar, Pontus Carlström 1 år kvar,
Lars Johansson 1 år kvar.
Som suppleanter valdes Lars Bjerhage (omval 2 år), Linda Christjansen (omval 2 år),
Håkan Gustavsson (1 år kvar) och Sofia Von Platen (1 år kvar).

§13

Val av revisorer och suppleant
Till revisorer valdes Kerstin Persson och Åke Widgren. Båda omval på 1 år. Ingen
suppleant valdes.

§14

Val av valberedning
Till valberedning valdes för 2014: Bo Lönnerblad (sammankallande), Patrik Karlsson
och Christian Persson.

§15

Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av medlemsavgift på 100 kr antogs.

§16

Fastställande av verksamhetsplan för året
Lars-Åke Holm gick igenom verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2014.

§17

Fastställande av styrelsearvode
Arvodet till styrelsen är noll kronor.

§18

Övriga frågor.
Fokus Svarte – Fokus Svarte är ett kommunalt projekt och ansvaret för informationen
ligger hos kommunen. I samband med dialogen runt pendlarparkeringens två alternativ
har informationen till byinvånare inte fungerat fullt ut. Styrelsen tar det till sig och
förtydligar

ansvarsfördelningen

i

informationen

och

gränsdragningen.

Medborgarförslag har gjorts till kommunen men det blev ett avslag med hänvisning till
allmänhetens intresse på tillgänglighet.
Styrelsen välkomnar in medlemmar till styrelsemöte då parkeringsalternativen kommer
att belysas igen. Byalaget har sedan tidigare beslut utsett Fredrik Bothén, Lars
Johansson och Lars-Åke Holm att bevaka utvecklingen.
Ystad kommun har inte tagit något beslut i frågan.
Bänkar längs GC-vägen - Medlem har lagt önskemål om att det skulle finnas ett antal
bänkar utmed GC-vägen från Benstampen i väster till Ruuthsbo i öster. Styrelsen lovar
att återkomma med förutsättningarna och möjligheterna för att få till bänkar i samband
med nästa styrelse.

§19

Övriga diskussionsfrågor
Stort tack från medlemmar att en utomordentligt bra trappa har kommit till bryggan.
Okej att publicera foto på byalagets hemsida från Årsmötet.
Avtackning av avgående Patrik Karlsson för ett fantastiskt arbete med hemsidan och
med informationsansvaret.

§20

Mötets avslutande
Lars-Åke Holm avslutar mötet.
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