
 

Byalagets årsmöte 190210 

1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden 
 
2.  Val presidium 

a) Val av ordförande:  Lars Johansson 
b) Val av sekreterare: Annika Weitner 

 

3. Stämmans behöriga utlysande 

Årsmötet godkände stämmans behöriga utlysande 

4.  Fastställande av dagordning 
Lars Johansson föreslår ändra ordning på punkt 15 och 16 vilket årsmötet 
godkänner.  
 
5. Val av justerare och rösträknare att jämte ordföranden justera 
protokollet 
Maria Wallgren och Jens Hedin väljs till detta.  
 
6. Verksamhetsberättelse 
Lars Johansson föredrar verksamhetsberättelsen. Årsmötet antar denna. 
Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet. 
 
7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning 
Kassör Thomas Eriksson går igenom den ekonomiska redovisningen.  
 
8. Revisionsberättelse 
Jenny Graflind föredrar revisionsberättelsen och årsmötet beslutar lägga 
denna till handlingarna.  
 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 



 
10. Inkomna motioner 
Inga inkomna motioner var inkomna.  
 
11. Val av ordförande för 1 år 
Valberedningen föreslår följande  
Lars Johansson väljs för ännu ett år. 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag. 
 
12. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslår följande.  
Nyval 2 år: Isabella Kihlström 
Nyval 2 år: Renate Lang 
Nyval 2 år: Anders Karlgren 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag. 
 
Övriga styrelsemedlemmar som sitter ytterligare ett år: 
Maria Wallgren 
Jens Hedin 
Mikael Kourtzman 

 
13. Val av två revisorer 
Valberedningen föreslår att sittande revisorer Jenny Graflind och Carina 
Barthel . Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag. 
 
14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande 
Therese Jörgensen, Annika Weitner och Thomas Eriksson väljs varav 
Annika som sammankallande. Årsmötet väljer enligt styrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 



 
15. Fastställande av verksamhetsplan för 2019 
Lars Johansson föredrar planen. 
Christer Bartholdi föreslår att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 
ska läggas ut på hemsidan och inte bara på facebook.  
Bo Lönnerblad föreslår att byalaget ska närvara och informera under 
nyinflyttardagen som hålls i Ystad varje höst.  
Ann-Christin Olsson menar att det vore trevligt att få någon form av 
respons på att hennes medlemsavgift kommit byalaget tillhanda.  
 
Budget för 2019 
Thomas Eriksson föredrar styrelsens förslag till budget för 2019 och 
särskilt punkten om att höja medlemsavgiften med 50kr/år.  
Årsmötet godkänner verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
16. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 
Styrelsen förslår att höja medlemsavgiften till 150 kr för 2019 och 
årsmötet godkänner detta.  
 
17. Fastställande av styrelsearvode 
Sedvanligt arvode för styrelsen har varit en middag i samband med 
decembersammanträdet. Årsmötet beslutar att detta ska gälla även under 
2019.  
 
18. Övriga frågor 
Åke Widgren föreslår att vi beslutar om att ha en annorlunda möblering 
under årsmötena än den befintliga under nuvarande årsmöte.  
Marianne Kristoffersson föreslår att de blå skyltarna inne i Svarte som 
säger att rekommenderad hastighet är 30 strax efter en 40-skylt. Föreslår 
att vi ska försöka påverka kommunen att max tillåtna hastighet ska vara 
30. Påpekar också att en mopedist ofta påträffas körande i alldeles för hög 
hastighet.  
 
 



 
19. Övriga diskussionspunkter 
Lars Johansson drar information från kommunens tekniska avdelning 
gällande att Svarte blir slutstation under v.37-45 2019 + v.46-50 under 
2020. Denna information kommer publiceras på byalagets hemsida.  
 
Sonja Andersson undrar över P-skylt. P-skylten är placerad precis efter 
norra parkeringen på Musikgatan med en pil som är missvisande. Byalaget 
kommer att förmedla detta till kommunen.  
 
20. Mötets avslutande 
Vid protokollet: 
 
 
_________________________ 
Annika Weitner 
 
Justeras:  
 
 
_________________________  _________________________ 
Maria Wallgren   Jens Hedin 
 
 
_____________________ 
Lars Johansson 
 


