
PROTOKOLL FÖRT VID: ÅRSMÖTE, ROSSBOLS BYALAG 2009-04-20 
 
 
 

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

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till mötesordförande valdes Gunbritt Nilsson 
Till mötessekreterare valdes Dan Björklund 
Till justeringsmän valdes Börje Nilsson och Bernt Nilsson 

 
3. Mötets utlysning 

Mötet beslutades vara behörigen utlyst. 
 

4. Verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 föredrogs av Gunbritt Nilsson. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
5. Resultat- och balansräkning 

Gunbritt Nilsson redogjorde för föreningens resultat- och balansräkning. 
Mötet beslutade att godkänna räkenskaperna för verksamhetsår 2008. 

 
6. Revisionsberättelse 

Gunbritt Nilsson föredrog revisionsberättelsen, skriven av Berth Svensson. 
Revisorn anser bokföringen vara upprättad enligt god redovisningssed. 

 
7. Ansvarsfrihet 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 

8. Fastställande av årsavgifter 
Mötet beslutade på förslag från styrelsen att avgifterna för 2009 skall vara 
som följer: 
Byföreningen 100 kr/vuxen över 18 år 
Vattenavgifter: 1500 kr/ hushåll med uppräkning för djurhållning. 
Vägavgifter: 250 kr/fastighet (100 kr beredskap + 150 kr 
 dikesröjning) 
 
Vad gäller höjd vattenavgift torde det stå klart att byns kostnader kommer 
att öka, dock i dagsläget oklart i vilken omfattning. Ytterligare krav på 
barriär samt ökad omfattning på provtagning bidrar till detta. Möter beslutar 
därför att gå på det ”högre” höjningsförslaget. 

 
9. Val av ordförande 

Mötet beslutade att välja Martin Olauzon, 1 år. 
 

10. Val av kassör 
Mötet beslutade att välja Catrin Björkstrand till kassör. I ett tillägg som 
mötet godkänner ges kassör rätt tillsammans med ordförande och vice 
ordförande att teckna föreningens firma var för sig. 



 
11. Val av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. 

Mötet beslutade att styrelse skall bestå av följande personer: 
 
Gunbritt Nilsson,   Vice ordf. 1 år 
Tommy Eriksson  Ledamot   2 år 
Margareta Ekberg-Jonsson Ledamot   2 år 
Anders Lundberg  Ledamot   1 år 
Dan Björklund  Ledamot   1 år 
Ulrika Johansson  Ersättare   1 år 
Stefan Holmgren  Ersättare   1 år  
 
Vägkommittèn består av: Dan Björklund och Tommy Eriksson 
Vattenkommittèn består av: Sven-Arne Ekberg-Jonsson och Bernt Nilsson. 
Föreningshusansvariga Göran Hjalmarsson och John Pettersson. 
 
Festkommittèn består av Margareta Ekberg, Anna-Karin Mähler och Pernilla 
Westerlund. Medhjälpare Ulrika Johansson, Bodil Mattsson och Gertrud 
Olauzon. 

 
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 

 
Belysningsföreningar. Gun-Britt Nilsson har för byns räkning deltagit i ett 
informationsmöte påkallat av Östersunds kommun. Där gjorde 
samhällsbyggnadsnämnden klart att man har ett sparbeting på sig som bl a 
innebär förändringar och neddragning av belysning inne i Östersund. Nu vill 
man även titta på belysningsföreningarna ute i byarna. Infomötet syftade ej 
till att några beslut skulle klubbas men inför ett ev.kommande beslut är det 
bra om vi bevakar frågan och uppdaterar oss i detta. Det finns två 
huvudförslag som går ut på 1: Förlängd sommarsläckning fr o m 1/5 t o m 
5/8 eller 2: Nattsläckning året runt. 
Styrelsen genom Martin O har påtalat för kommunens politiker och 
tjänstemän att vi i princip förväntar oss en remissrunda innan beslut tas för 
förändringar i belysningen. 
 
Valborgspub. Mötet finner det lämpligt för den nyinstiftade festkommittèn 
att ställa i ordning ett firande 

 
15. Avslutning 

Gunbritt förklarade mötet avslutat och fikat stod uppdukat på bardisken. 
 
Rossbol 090420 



 
 
Dan Björklund, mötessekreterare  Gunbritt Nilsson,ordf. 
 
 
 
Bernt Nilsson, justerare  Börje Nilsson, justerare 
 
 
 
 
 
 
    


