Protokoll för Matteröds Byalags årsmöte, onsdagen 10 februari 2016
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 Bengt Nilsson.

5.

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

6.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes.

7.

2015 års verksamhetsberättelse läses upp för godkännande
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Marie Karlsson och godkändes av mötet.

8.

2015 års kassarapport samt revisionsberättelse läses upp för godkännande
Kassarapporten samt revisionsberättelsen lästes upp av Per Alvarsson och godkändes
av mötet.

9.

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen för 2015.

10. a) Val av ordförande på 1 år
Omval av Rosemarie Wiktorsson.
b) Val av 3 styrelseledamöter på 2 år
Omval av Per Alvarsson och Marie Karlsson. Nyval av Maria Vennerdahl.
c) Val av 3 styrelsesuppleanter på 1 år
Omval av Kristina Carlsson och Linda Nilsson. Nyval av Camilla Karlsson.
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
A) Göran Nilsson undrade var hjärtstartaren är. Den är kvar på Skyrups golfklubb,
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men sitter efter deras flytt inte uppe ännu. Mötets förslag var att flytta den till
församlingshemmet istället. Marie gör översyn av den för 2016.
B) Vilner Nilsson tyckte att det skulle anordnas en barnens dag. Styrelsen
informerade om att man har planer på en familjens dag under våren/försommaren
och tar gärna emot förslag på aktiveter.
C) Laila Nilsson tycker att det är bra när vi får utskick i form av lappar i brevlådan,
det gör att man uppmärksammar aktiviteterna. Styrelsen meddelade att ett
samlingsblad för årets aktiviteter är planerad. Några i byn verkar inte få utskicken,
styrelsen går igenom utdelningsrundorna.
D) Göran Nilsson lämnade förslag på aktivitet; studiebesök hos Alf Lundström.
E) Önskemål om byavandring har inkommit. Ett förslag är Maglehult. I samband
med det nämnde Bo Nilsson att Hembygdsföreningen kommer att ha en byavandring
i Isakstorps köping söndagen den 7 augusti kl 10, där man är välkommen att deltaga.
Samling vid gamla Tomssons affär. Byalaget får gärna ta med det i sitt utskick och
föra informationen vidare till Tyringekalendern.
F) Sven Carlsson berättade att en barnfamilj har flyttat in i Tågeröd och tyckte att
byalaget skulle uppmärksamma när sådant sker.
G) Göran Nilsson lämnade förslag på aktivitet; något liknande det Bodil och Sune
Arvidsson gjorde för några år sedan då de visade upp sina hundar nere vid Finjasjön
samtidigt som en annan vattenaktivitet genomfördes.
13. Mötets avslutande
Rosemarie Wiktorsson förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

___________________
Marie Karlsson, sekr

___________________
Laila Nilsson
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___________________
Bengt Nilsson

