Svarte Byalag årsmötesprotokoll 20180211 kl 15 00 i Charlos
Klubbstuga närvarande 16 st personer.
Lars Johansson hälsade alla välkomna.
1. Stämmans öppnande av Lars Johansson och fastställande av
röstlängden.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman. Till
ordförande valdes Lars Johansson ochThomas Eriksson valdes till
sekreterare.
3. Stämmans behöriga utlysande. Annons har varit i Ystads
Allehanda, Byabladet, Hemsida och Facebook. Utlysandet
godkändes.
4. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande
justera mötets protokoll. Jenny Graflind och Sophie Gustafsson
valdes som justeringspersoner.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs av Lars
Johansson. Verksamhetsberättelsen godkändes.
7. Ekonomisk Redovisning. Sophie Gustafsson informerade om
byalagets resultat och balans för året 2017. Den godkändes och
lade till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen föredrogs av Jenny Graflind. Den
godkändes och lades till handlingarna. 9. Ansvarsfrihet för
styrelsen för tiden revisionen omfattar. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
10. Årsstämman antog enhälligt det nya förslaget med gällande
lydelse.
§9 Årsstämma
Årsstämman är byalagets högsta beslutande instans. Den hålles
före juni månads utgång. Kallelse sker minst åtta dagar före mötet
genom kallelse såsom byablad och genom anslag på exempelvis
byalagets hemsida.
11. Till årsstämman inkomna motioner. Inga motioner hade
inkommit till årsmötet.
12. Val av ordförande för 1 år. Lars Johansson valdes enhälligt till
ordförande.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter. ledamot 1 Patrick
Leijon omval 1 år, ledamot 2 Annica Weithner omval 1 år, ledamot 3
Jens Hedin nyval 2 år, ledamot 4 Maria Wallgren nyval 2 år,

suppleant 1 Thomas Eriksson omval 1 år, styrelsen får fullmakt att
komplettera med 1 suppleant under året.
14. Till revisorer valdes Jenny Graflind (omval 1 år) Carina Barthel
(omval1 år)
15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en
sammankallande. Till valberedningen 2018 valdes Therese
Jörgensen (sammankallande) Styrelsen har fullmakt från
församlingen att utse övriga 2 ledamöter i valberedningen.
16. Fastställande av medlemsavgift för 2018. Det beslöts att
avgiften skall vara oförändrad 100 kr per hushåll. 17. Fastställande
av verksamhetsplan för 2018. Lars Johansson läste upp
verksamhetsplan för 2018. Stämman godkände
verksamhetsplanen.
18. Fastställande av styrelsearvode. Styrelsen tar ut ett arvode i
form av en middag i samband med årets slut, ”Julmiddag”.
19. Övriga frågor.
- Saltproblemet i samband med vinterväglag. Många upplever
att det saltas för mycket vilket inte är bra vare sig för miljö
eller djur. Vi hänskjuter frågan till Byalagsrådet,
- Medlemmarna undrar vad som händer med servicefunktioner
nu när byn byggs ut; exempelvis skolan, parkering mm.
- Ett förslag för att öka medlemsantalet genom att knacka
dörr. Vi tar frågan vidare till styrelsen.
- Frågor om solel och hur det funkar. Svarte byalag är
delaktiga i ett leaderprojekt om solel och vi avser att hålla
informationsträﬀar om solelunder våren 2018.
- Kritik framfördes om att protokoll saknas på Svarte byalags
hemsida.

- 20. Mötet avslutas. Lars Johansson avslutade mötet genom
att tacka avgående styrelsen. ledamot Sophie Gustafsson
och valberdningen Lars Åke Dons för gott arbete
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