Protokoll fört vid: Årsmöte, Rossbols Byalag 2007-03-12
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Mötets öppnande
Ordförande Gunbritt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
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Val av ordförande, mötessekreterare och justeringsmän
Till mötesordförande valdes sittande ordförande, Gunbritt Nilsson.
Till mötessekreterare valdes Margareta Ekberg Jonsson
Till justeringsmän valdes Maud Ek och Lena Lindström
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Mötets utlysning
Mötet beslutades vara behörigen utlyst.

4

Verksamhetsberättelse
Gunbritt redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2006. Mötet
beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

5

Resultat- och balansräkning
Kassören Catrin Björkstrand redogjorde för föreningens resultat- och
balansräkning. Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen
för år 2006.

6

Revisionsberättelse
Gunbritt, så som ersättare för ordinarie revisor (Berth Svensson) och dennes
ersättare (Nisse Svensson), föredrog revisionsberättelsen.
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Ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
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Årsavgifter
Mötet beslutade på förslag från styrelsen att följande avgifter skall gälla
fr o m 2007:
Årsavgift byföreningen
Vattenavgift
Vägavgift

300 kr/vuxen över 18 år
500 kr/ hushåll med uppräkning för
djurhållning
200 kr/fastighet

Höjningen av årsavgiften föreslagen p g a mycket kommande underhåll i
föreningshuset såsom målning utvändigt, renovering av skorstenen och
kunna göra kaminerna funktionsdugliga igen. Vägavgiften tas tillbaka efter
att ha varit vilande ett antal år.
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Val av ordförande
Mötet beslutade omval av sittande ordförande Gunbritt Nilsson, 1 år

10

Val av kassör
Mötet beslutade omval av sittande kassör Catrin Björkstrand.
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Val av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av följande personer:
Martin Olauzon
Tommy Eriksson
Margareta Ekberg Jonsson
Anders Lundberg
Stefan Lind
Ulrica Johansson
Petra Adolfsson

vice ordförande 2 år
ledamot 2 år
ledamot 2 år
ledamot 1 år
ledamot 1 år
ersättare 1 år
ersättare 1 år och sekreterare

Vägkommitté:
Tommy Eriksson
Bernt Nilsson
Martin Olauzon
Vattenkommitté:
Stefan Lind
Andreas Björkstrand
Föreningshusansvariga:
John Pettersson
Göran Hjalmarsson
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Val av revisor och ersättare
Mötet beslutade omval av sittande revisor Berth Svensson och ersättare
Nisse Svensson.
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Val av valberedningsledamöter
Mötet beslutade omval av sittande ledamöter för ytterligare 1 år, Lena
Lindström och Göran Hjalmarsson (sammankallande).
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Övriga ärenden
Nytt landsbygdsprogram
Gunbritt informerade om att en introduktion är på gång för det nya
landsbygdsprogrammet. Ska vi söka EU medel? blir en fråga att ta ställning
till. Vi kan även söka stipendium och studieresor.
Fisketurism Norr
Ordförande informerade även om Hushållningssällskapets projekt
Fisketurism Norr
Bygdeavgiftsmedel
Ansökan om bygdeavgiftsmedel är insänd. Vi önskar åtgärda kamin och
skorsten samt bygga brygga på taket. Komplettering av ansökan fick göras
utifrån en offert från Andreas. Vi sökte ca 60.000 kr. Besked brukar komma
framåt juni.
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Målning
Mötet beslutade att målning av föreningshuset utvändigt kommer att ske
helgen den 2-3 juni. Alla bybor kommer att kunna bidra på något sätt genom
borstning, målning, handräckning eller ordna festen som kommer att äga
rum på lördagskvällen. Vid stor uppslutning så behöver kanske endast en
helg reserveras för detta, om vädergudarna står oss bi.
Temperaturmätning
Andreas har beställt en temperaturmätare, vi kommer när den är installerad
att kunna gå in på www.temperatur.nu för att se diagram över
temperaturerna.
Hemsidan
Tanken är att vår hemsida, www.rossbol.se, ska bli tvåspråkig då många (ca
20%) av träffarna kommer från utlandet. Alla ombedes tänka till och kanske
bidra med något (text och/eller bild) till hemsidan.
15

Avslutning
Gunbritt förklarade så mötet avslutat och vi intog det obligatoriska
årsmötesfikat.

Rossbol 2007-03-21

Margareta Ekberg Jonsson, mötessekreterare

Gunbritt Nilsson, ordförande

Maud Ek, justerare

Lena Lindström, justerare
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