Protokoll för Matteröds Byalags årsmöte, onsdagen 11 februari 2015
1.

Mötets öppnande
Rosemarie Wiktorsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av mötets ordförande
Till mötets ordförande valdes Rosemarie Wiktorsson.

3.

Val av mötets sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Marie Karlsson.

4.

Val av mötets 2 justeringsmän
Till att justera dagens protokoll valdes Laila Nilsson och Anders Dahlqvist.

5.

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

6.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes.

7.

2014 års verksamhetsberättelse läses upp för godkännande
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Marie Karlsson och godkändes av mötet.

8.

2014 års kassarapport samt revisionsberättelse läses upp för godkännande
Kassarapporten samt revisionsberättelsen lästes upp av Marie Karlsson och
godkändes av mötet.

9.

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen för 2014.

10. a) Val av ordförande på 1 år
Omval av Rosemarie Wiktorsson.
b) Val av 3 styrelseledamöter på 2 år
Omval av Bodil Arvidsson, Anders Jaensson och Kristin Jönsson.
c) Val av 3 styrelsesuppleanter på 1 år
Omval av Maria Vennerdahl samt nyval av Kristina Carlsson och Linda Nilsson.
d) Val av 2 revisorer på 1 år
Omval av Kurt Henriksson och Carina Jönsson.
e) Val av 1 revisorsuppleant på 1 år
Omval av Göran Nilsson.
f) Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år
Omval av Per-Ingvar Carlsson, Bengt Nilsson och Bo Svensson.
Bengt Nilsson som sammankallande.
11. Inkomna förslag
Inga inkomna förslag.
12. Övriga frågor
Om man vill låna Agdas stuga, kontakta styrelsen i byalaget.

Angående broräcket, så kommer gjort förskott att begäras tillbaks.
Kom gärna med förslag på projekt/idéer där man kan söka bidrag från Sparbankens
utvecklingsstiftelse.
Marie Karlsson gör tillsyn av hjärtstartaren under 2015.
Rickhard Olofsson har skött trädgården kring Agdas stuga väl under det gångna året.
Göran och Eva Nilsson åtog sig att sköta den under 2015.
Ett antal döda träd längs vägen vid Agdas stuga måste på något sätt tas ned.
13. Mötets avslutande
Rosemarie Wiktorsson förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

___________________
Marie Karlsson, sekr

___________________
Laila Nilsson

___________________
Anders Dahlqvist

