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Protokoll fört vid: Årsmöte, Rossbols Byalag 2012-03-28 
 

1 Mötets öppnande 
Ordförande Margareta Ekberg Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
 

2 Val av ordförande, mötessekreterare och justeringsmän 
Till mötesordförande valdes sittande ordförande, Margareta Ekberg Jonsson. 
Till mötessekreterare valdes Gunbritt Nilsson. 
Till justeringsmän valdes Bengt Nilsson och Börje Nilsson. 
 

3 Mötets utlysning 
Mötet beslutades vara behörigen utlyst. 

 
4 Verksamhetsberättelse 

Margareta redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2011. 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 2011. 

 
6 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen upplästes. 
 

7 Ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 
8 Årsavgifter 

Mötet beslutade på förslag från styrelsen att följande avgifter skall gälla  
fr o m 2012: 
 
Årsavgift byföreningen  200 kr/vuxen över 18 år 
Vattenavgift  1800 kr/ hushåll med uppräkning för  
                       djurhållning 
Vägavgift  750 kr/fastighet  
Dikesröjning                                       150 kr/fastighet  
 
Då väg och vatten gått med förlust under föregående år beslutade årsmötet 
att höja dessa avgifter.  

 
9 Val av ordförande  

 Mötet beslutade att välja Margareta Ekberg Jonsson till ordförande för en tid  
 av 1 år med rätt att tillsammans med kassören teckna föreningens firma var 
 och en för sig. 

 
10 Val av kassör  

Mötet beslutade att välja Catrin Björkstrand till kassör för en tid av 1 år. 
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11 Val av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen 
Mötet beslutade att till styrelse och kommittéer välja följande personer: 
Gunbritt Nilsson  vice ordförande  2 år     
Anders Lundberg  ledamot 2 år 
Dan Björklund  ledamot 2 år 
Henrik Wikström  fyllnadsval 1 år 
 
Ulrica Johansson   ersättare 1 år 
Stefan Holmberg  ersättare 1 år 
 
Styrelsen består även av Martin Lindström som har ett år kvar på sitt 
mandat. 
 
Vägkommitté: 
Dan Björklund 
Henrik Wikström 
 
Vattenkommitté: 
Bernt Nilsson 
Sven-Arne Jonsson 
 
Festkommitté: 
Lena Lindström 
Maud Ek 
Margareta Ekberg Jonsson 
 
Föreningshusansvariga: 
John Pettersson 
Stefan Lind 
 
Samtliga kommittéer väljs för en tid av ett år. 
 

12 Val av revisor och ersättare 
Mötet beslutade att som ordinarie revisor välja Nisse Svensson och som 
ersättare Martin Olauzon för en tid av 1 år.  

 
13 Val av valberedningsledamöter 

Mötet beslutade omval av sittande ledamöter för ytterligare 1 år, Maija 
Kettunen och Gertrud Olauzon (sammankallande). 

 
14 Övriga ärenden 

 
Renovering av spruthuset 
Margareta informerar om att vi kommer att söka bidrag för renovering av 
spruthuset. Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen för restaurering av 
överloppsbyggnad. Summan på bidraget är enligt Länsstyrelsen 14 000 
kronor. 
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Bygdeavgiftsmedel               
Gunbritt informerade om att en ansökan om bygdeavgiftsmedel har lämnats 
in till Länsstyrelsen. Ansökan gäller medel för upprustning av stora salen. 
Ommålning av väggar och tak, slipning och lackering av golv samt utbyte av 
armaturer. Sökt belopp är 41 000 kr. Besked om eventuell tilldelning 
förväntas under juni månad.  
 
Kulturmiljöbidrag för trädalléerna 
Gunbritt informerade om att vi har fått möjlighet att ansöka om detta bidrag 
för ytterligare två år. Ansökan har lämnats in för 2012. År 2014 ska reglerna 
ändras och vad det innebär är ännu inte klart. 
 
Frågan om nyplantering av björkar togs upp. Mötet beslutade att en 
inventering ska göras under sommaren för eventuell plantering till hösten. 
 
Gräsklippning och dikesröjning för sommaren 2012 
Årsmötet överlåter till styrelsen att ta beslut i frågan. 
 
 

15 Avslutning 
Margareta förklarade mötet avslutat och årsmötesfika avnjöts. 

 
 
 
 
Rossbol 2012-04-15 
 
 
 
 
 
Gunbritt Nilsson, mötessekreterare  Margareta Ekberg Jonsson, ordförande 
 
 
 
 
 
Bengt Nilsson, justerare   Börje Nilsson, justerare 

  
 
 

 


