
Protokoll	  fört	  vid	  Rossbols	  Byalags	  Årsmöte	  2015-‐04-‐14	  
Plats:	  Föreningshuset	  
	  
	  
1.	  Margareta	  Ekberg-‐Jonsson	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
	  
2.	  Till	  årsmötets	  ordförande	  valdes	  Margareta	  Ekberg-‐Jonsson,	  till	  sekreterare	  
Anders	  Lundberg	  och	  till	  justeringsmän	  Bernt	  Nilsson	  och	  Sven-‐Arne	  Jonsson.	  
	  
3.	  På	  frågan	  om	  kallelsen	  till	  årsmötet	  behörligen	  har	  utlysts	  svarade	  mötet:	  Ja.	  
	  
4.	  Margareta	  Ekberg-‐Jonsson	  föredrog	  styrelsens	  verksamhetsberättelse.	  Mötet	  
godkände	  verksamhetsberättelsen.	  
	  
5.	  Martin	  Olauzon	  föredrog	  resultat-‐	  och	  balansräkning.	  Mötet	  godkände	  dessa.	  
	  
6.	  Martin	  Olauzon	  föredrog	  även	  revisorernas	  berättelse.	  
	  
7.	  På	  frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  svarade	  mötet:	  Ja.	  
	  
8.	  Fastställande	  av	  avgifter	  för	  kommande	  år.	  Då	  ekonomin	  är	  god	  så	  föreslog	  
styrelsen	  oförändrade	  avgifter.	  Årsmötet	  biföll	  styrelsens	  förslag.	  
	  
Avgifter	  
Byalaget:	   200:-‐	  per	  vuxen	  
Vatten:	   2300:-‐	  per	  hushåll	  
Väg:	   	   750:-‐	  
Dikesröjning:	  150:-‐	  
	  
9.	  Val	  av	  ordförande.	  Mötet	  valde	  Margareta	  Ekberg-‐Jonsson	  till	  ordförande	  för	  
kommande	  år.	  
	  
10.	  Val	  av	  kassör.	  Mötet	  beslutade	  att	  Catrin	  Björkstrand	  får	  fortsatt	  förtroende	  
som	  extern	  kassör	  för	  kommande	  år.	  Firman	  tecknas	  av	  kassören	  och	  ordförande	  
var	  för	  sig.	  
	  
11.	  Val	  av	  ordinarie	  ledamöter	  och	  ersättare.	  	  
	  
Till	  ledamöter	  på	  2	  år	  valdes	  Martin	  Lindström,	  Henrik	  Wikström	  och	  Gunbritt	  
Nilsson.	  Till	  ersättare	  på	  1	  år	  valdes	  Ulrika	  Johansson	  och	  Stefan	  Holmgren.	  
	  
Till	  vattenansvariga	  på	  1	  år	  valdes	  Sven-‐Arne	  Jonsson	  och	  Bernt	  Nilsson.	  
	  
Till	  vägansvariga	  på	  1	  år	  valdes	  Dan	  Björklund	  och	  Henrik	  Wikström.	  
	  
Till	  festkommitté	  på	  1	  år	  valdes	  Lena	  Lindström	  och	  Katarina	  Hallberg.	  
	  



Till	  föreningshusansvariga	  på	  1	  år	  valdes	  John	  Pettersson	  och	  Göran	  
Hjalmarsson.	  
	  
12.	  Val	  av	  revisor	  och	  ersättare	  på	  1	  år.	  Mötet	  valde	  Martin	  Olauzon	  till	  ordinarie	  
revisor	  och	  Börje	  Nilsson	  till	  ersättare.	  
	  
13.	  Val	  av	  valberedningsledamöter	  på	  1	  år.	  Mötet	  valde	  Gertrud	  Olauzon	  
(sammankallande)	  och	  Maja	  Kettunen.	  	  
	  
14.	  Övriga	  frågor.	  

• Trafiken	  till	  badplatsen	  
Margareta	  Ekberg-‐Jonsson	  föredrog	  den	  skrivelse	  om	  trafiksituationen	  
som	  styrelsen	  författat.	  Mötet	  var	  enigt	  om	  att	  något	  måste	  göras	  för	  att	  
mildra	  den	  trafik	  och	  de	  parkeringsproblem	  som	  uppstår	  då	  många	  vill	  
besöka	  badplatsen	  under	  fina	  sommardagar.	  Mötet	  gav	  styrelsen	  i	  
uppdrag	  att	  ordna	  någon	  form	  av	  hinder	  och	  skyltning.	  

• Byinformation	  
Margareta	  Ekberg-‐Jonsson	  föredrog	  styrelsens	  förslag	  på	  byinformation	  
som	  ska	  delas	  ut	  samt	  publiceras	  på	  hemsidan.	  Mötet	  godkände	  
informationens	  innehåll.	  

• Majbrasa	  
Det	  diskuterades	  var	  majbrasan	  skall	  vara.	  Finns	  det	  alternativ	  till	  piren	  
nere	  vid	  sjön?	  Mötets	  mening	  var	  att	  den	  bör	  även	  fortsättningsvis	  finnas	  
på	  piren.	  Dock	  ska	  den	  placeras	  längre	  ut	  för	  att	  komma	  så	  långt	  från	  
träden	  som	  möjligt.	  Samt	  att	  det	  är	  endast	  tillåtet	  att	  lägga	  kvist	  och	  ris	  på	  
brasan.	  

• Loppis	  
Stefan	  Holmgren	  undrade	  om	  inte	  byn	  kunde	  anordna	  en	  loppis	  på	  
Föreningshuset	  någon	  dag/helg	  under	  sommaren.	  Stefan	  fick	  i	  uppdrag	  
att	  undersöka	  saken	  vidare	  till	  nästa	  styrelsemöte.	  

	  
15.	  Mötet	  avslutades	  med	  kaffe	  och	  tårta.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ordf.	  Margareta	  Ekberg-‐Jonsson	   	   Sekr.	  Anders	  Lundberg	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  
Justeras	   	   	   	   	   Justeras	  
Bernt	  Nilsson	  	   	   	   	   Sven-‐Arne	  Jonsson	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  


