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Årsmöte, Rossbols Byalag 2006-

Mötets öppnande
Ordförande Gunbritt Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes sittande ordförande, Gunbritt Nilsson
Till mötessekreterare valdes Petra Adolfsson.
Till justeringsmän valdes Monika Mattsson och Svenne Jonsson
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Mötets utlysning
Mötet beslutades vara behörigen utlyst.
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Verksamhetsberättelse
Gunbritt redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2005. Mötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen.
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Resultat- och Balansräkning
Föreningens kassör Catrin Björkstrand redogjorde för föreningens resultat- och
balansräkning. Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen för år 2005.
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Revisionsberättelse
Nisse Svensson, så som ersättare för ordinarie revisor, föredrog revisionsberättelsen.
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Ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

8

Årsavgifter
Mötet beslutade på förslag från styrelsen var att avgifterna för 2006 skall vara som följer;
Byaföreningen
Vattenavgifter
Vägavgift

200 kr / vuxen över 18 år
500 kr / hushåll med uppräkning för djurhållning
200 kr / fastighet
(100 kr beredskap + 100 kr dikesröjning).

Mötet beslutade att vägavgift för 2006 inte behöver erläggas, eftersom det finns ett
överskott hos vägföreningen.
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Val av ordförande
Mötet beslutade omval för sittande ordförande Gunbritt Nilsson, 1 år.

10

Val av kassör
Mötet beslutade omval för sittande kassör Catrin Björkstrand

11

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
Mötet beslutade att styrelse skall bestå av följande personer;
Martin Lindström
Tommy Eriksson
Anders Lundberg
Stefan Lind
Monica Mattsson

Ledamot 1 år
Ulrica Johansson
Ledamot 1 år
Petra Adolfsson
Ledamot 2 år
Vattenansvarig 2 år
Vägansvarig 1 år

Ersättare 2 år
Ersättare 2 år
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Vägkommittén består av;
Monika Mattsson
Tommy Eriksson
Bernt Nilsson

Vattenkommittén består av;
Stefan Lind
Andreas Björkstrand

Festkommittén består av;
Danne Ekborg
Eva Britt Walther
Gertrud Olauzon
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Val av revisor och ersättare
Till revisor valdes Berth Svensson
Till ersättare valdes Nisse Svensson
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Val av valberedningsledamöter
Till valberedningsledamöter valdes Lena Lindström
och Göran Hjalmarsson (sammankallande)
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Övriga ärenden
•

•

•

•

•
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Åkgräsklippare.
Gunbritt redogjorde för bidraget föreningen beviljats för inköp av en
åkgräsklippare men att vi ännu inte hittat något lämpligt objekt. Tommy Eriksson
fortsätter att forska efter en klippare till rätt pris men ber samtidigt alla hålla
ögonen öppna i sökandet.
Bredband
Det sista Gunbritt hörde i frågan om bredband till Rossbol var i oktober när hon
fick besked att beslutet flyttats fram. Gunbritt och Nisse gör gemensam sak i att
åter kontakta kommunens bredbandsansvariga för besked om när bredbandet
kommer till byn.
Målning av lilla salen
Petra och Catrin har börjat titta på lämpliga färger och får fria händer att köpa in
färg för provmålning och sedan kontakta styrelse för smakråd
Ommålning utvändigt
Utvändig ommålning av föreningshuset, busskurerna och vattenhuset skulle
behövas men frågan skjuts på framtiden om det inte är någon som känner att de
vill göra en insats och ta tag i frågan.
Nya försäkringar
Gunbritt berättade om att bättre försäkring har tecknats för föreningshuset och att
brandskyddsmaterial är beställda. Föreningen har bland annat köpt in nya
brandsläckare.

Avslutning
Gunbritt förklarade mötet avslutat

Rossbol 060405

Petra Adolfsson, mötessekreterare

Gunbritt Nilsson, ordförande

Svenne Jonsson, justerare

Monika Mattsson, justerare

