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Årsmöte, Rossbols Byalag 2008-

1

Mötets öppnande
Ordförande Gunbritt Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes sittande ordförande, Gunbritt Nilsson
Till mötessekreterare valdes Petra Adolfsson.
Till justeringsmän valdes Göran Hjalmarsson och John Pettersson

3

Mötets utlysning
Mötet beslutades vara behörigen utlyst.

4

Verksamhetsberättelse
Gunbritt redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2007. Mötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen.

5

Resultat- och Balansräkning
Föreningens kassör Catrin Björkstrand redogjorde för föreningens resultat- och
balansräkning. Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen för år 2007.

6

Revisionsberättelse
Ordförande föredrog revisionsberättelsen, skriven av Berth Svensson.

7

Ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

8

Årsavgifter
Mötet beslutade på förslag från styrelsen att avgifterna för 2008 skall vara som följer;
Byaföreningen
Vattenavgifter
Vägavgift

100 kr / vuxen över 18 år
1 000 kr / hushåll
200 kr / fastighet
(100 kr beredskap + 100 kr dikesröjning).

9

Val av ordförande
Mötet beslutade att välja Martin Olauzon, 1 år.

10

Val av kassör
Mötet beslutade att välja Catrin Björkstrand till kassör med rätt att tillsammans med

ordföranden teckna föreningens firma.
11

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
Mötet beslutade att styrelse skall bestå av följande personer;
Gunbritt Nilsson
Tommy Eriksson

Vice ordförande 2 år Ulrica Johansson
Ledamot 1 år
Dan Björklund

Ersättare 2 år
Ersättare 2 år
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Margareta Ekberg
Anders Lundberg
Petra Adolfsson

Ledamot 1 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år

Vägkommittén består av;
Martin Olauzon
Tommy Eriksson
Dan Björklund

Vattenkommittén består av;
Bernt Nilsson
Sven Jonsson

Föreningshusanvarig
John Pettersson
Göran Hjalmarsson
12

Val av revisor och ersättare
Till revisor valdes Berth Svensson
Till ersättare valdes Nisse Svensson

13

Val av valberedningsledamöter
Till valberedningsledamöter valdes Maja Kettunen
och Maud Ek (sammankallande)

14

Övriga ärenden

- Agenda 21, Östersunds kommun, Visioner för år 2025.
Gunbritt redogjorde kortfattat vad detta handlar om. Årsmötet ger Gunbritt Nilsson
uppdrag att utforma skrivelsen för Agenda 21.
- Trafik till badplatsen
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ordna farthinder och vägskyltar under sommaren för
att sänka farten på de bilar som besöker vår badplats. Blir trafiken för omfattande kan det
bli aktuellt att sätta upp ”privat väg” skyltar för den sista vägsträckan.
- Lekplats
Årsmötet hade inga nya idéer och men att någon etablerad lekplats kommer inte att
anordnas på grund av säkerhetsbestämmelser.
- Sommarens gräsklippning
Vägföreningen söker någon som är villig att ta på sig uppdraget under sommaren mot
viss ersättning. Hittas ingen kommer ett schema att utformas där alla får bli delaktiga.
- Vårstädning/målning av föreningshuset, 14 juni
Beslut att göra om fjolårets succé och göra färdigt med målningen av föreningshuset.
Datum sätts till den 14 juni, styrelsen skickar kallelse och ser till att hyra skylift för att
kunna måla nocken.
- Plåten på taket
Detta måste ordnas och Göran och John tar på sig att kolla upp någon som kan och ber
om offert för arbetet.
- Vattenpump
Efter branden i Andreas garage saknar byn reservpump. Vattenföreningen får i uppdrag
att kolla upp hur mycket en ny reserv kostar. Förevisning och genomgång av pumphuset
för alla intresserade.
- Valborgsfirande
Ambitionen är att elden kommer att vara igång även detta år nere på udden.
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- Avtackande
Gunbritt avtackades med en present från byaföreningen för sin insats som ordförande
under 12 år. Även Stefan avtackades och speciella tack med en blomma fick Gustav och
Bengt för sina insatser under året.
15

Avslutning
Gunbritt förklarade mötet avslutat

Rossbol 080409

Petra Adolfsson, mötessekreterare

Gunbritt Nilsson, ordförande

Göran Hjalmarsson, justerare

John Pettersson, justerare

