ÅRSMÖTE, ROSSBOL BYALAG 9/4-13
Plats: Föreningshuset
1

Mötets öppnande

2

Till årsmötets ordförande valdes Margareta Ekberg-Jonsson, till sekreterare Dan Björklund och
justeringsmän John Pettersson och Gustaf Henriksson.

3

Kallelse till Årsmötet. Har mötet i behörig ordning utlysts? Svar JA

4

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Margareta Ekberg-Jonsson.

5

Föredragning av resultat – och balansräkning hölls av Catrin Björkstrand (ekonomisk rapport
bifogad)

6

Föredragning av revisorernas berättelse. Revisorernas tillstyrker att den ekonomiska
redovisningen är bra utförd och följer god redovisningssed.

7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

8

Fastställande av årsavgift, vattenavgift och vägavgifter för nästkommande år. Mötet bifaller
styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2013.

9

Val av ordförande. Mötet beslutar välja Margareta Ekberg-Jonsson som ordförande för Rossbol
byalag för 2013.

10

Val av kassör. I och med att Catrin Bjökstrand flyttar från byn och valberedningen inte hittat
någon ny kandidat till posten beslutades att Catrin kvarstår som kassör tillsvidare och att
styrelsen får i uppdrag att hitta en ersättare. Till dess sker sitter alltså Catrin B kvar på
posten. Vald ordförande och kassör väljs som firmatecknare, båda med rätt att var och en
för sig med rätt att teckna firmans affärer.

11

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. Mötet beslutar att välja Henrik Wikström
och Martin Lindström som ordinarie styrelseledamöter på 2 år. Kvarstår gör Gunbritt
Nilsson som vice ordförande, Anders Lundberg och Dan Björklund som ordinarie ledamöter
på 1 år. Till ersättare väljs Stefan Holmgren och Ulrika Johansson på 1 år. Till
vägkommittèn väljs Dan Björklund och Henrik Wikström på 1 år. Till vattenkommittèn
väljs Bernt Nilsson och Svenne Ekberg-Jonsson på 1 år. Till festkommittèn väljs Lena
Lindström, Maud Ek, Katarina Hallberg och Elin Frendin på 1 år. Till gruppen med
föreningshusansvar väljs Stefan Lind och John Pettersson.

12

Val av revisor och ersättare. Mötet väljer Nisse Svensson som ordinarie revisor och Martin
Olauzon till ersättare.

13

Val av valberedningsledamöter. Mötet väljer Gertrud Olauzon (sammankallande) och Maija
Kettunen till valberedningsledamöter.

14

Övriga ärenden. Vid Jämtkrafts arbete med upparbetning av skog längs med kraftledningarna
har virke med ett ca.värde om 12.000 kr försålts från Allmäningens mark. Andelsägarna i
allmäningen har beslutat efterskänka denna ersättning till Byalaget och uppdrar åt styrelsen
att öronmärka dessa pengar till något eller några projekt. De ska alltså inte läggas in i den
”löpande driften”. Föreningshuset: Gunbritt Nilsson informerar om gången för beviljade
bidrag till föreningshusrenoveringen, ansökan, vad som bör göras etc. Martin Lindström har
fått en offert på slipning+lackning av golven till en kostnad om ca 17.000 kr. Kommitteen
för detta sätter ihop ett schema för vad som görs när och kallar till gemensam kraftsamling
på detta. Spruthuset: Under 2013 blir spruthuset 100 år och det kan vara roligt att
uppmärksamma detta. Festkommitteen sätter ihop ett event för det under året. Det
kommunala vägbidraget: Ingen uppgift om att det bidrag vi brukar få har utbetalats. Dan B
kollar upp hur det kommer sig.

15

Mötet avslutas

Ordförande Margareta Ekberg-Jonsson

Sekreterare Dan Björklund

…………………………………………………..
………………………………………..
Justeras

John Pettersson
………………………………….
…………………………………………

Gustav Henriksson

