Årsmötesprotokoll Rossbols Byalag 2017-04-24
Plats: Föreningshuset
1. Margareta Ekberg-Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Till årsmötets ordförande valdes Margareta Ekberg-Jonsson, till sekreterare
Henrik Wikström och till justeringsmän Dan Björklund och Anders
Lundberg.
3. På frågan om kallelsen till årsmötet behörigen har utlysts svarade mötet: Ja.
4. Margareta Ekberg-Jonsson föredrog verksamhetsberättelse för 2016 och
mötet godkände densamma.
5. Martin Olauzon föredrog resultat- och balansräkning. Mötet godkände
dessa.
6. Martin Olauzon föredrog även revisionsberättelse.
7. På frågan om ansvarsfrihet för det gångna året ges för styrelsen svarade
mötet: Ja.
8. Fastställande av årsavgifter för kommande år. Då ekonomin fortsatt är god
föreslog styrelsen oförändrade avgifter. Årsmötet biföll styrelsens förslag:
Avgifter för 2017
Byalaget:
500:- per vuxen
Vatten:
2000:- per hushåll
Väg:
450:- per hushåll
Dikesröjning:
150:- per hushåll
9. Val av ordförande. Mötet valde Margareta Ekberg-Jonsson till ordförande
för kommande år.
10. Val av kassör. 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.
Ordinarie ledamöter som har ett år kvar: Dan Björklund, Anette Wickman.
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Martin Lindström (omval), Gunbritt
Nilsson (omval) och Henrik Wikström (omval).

Till ersättare på 1 år valdes Stefan Holmgren (omval) och Maj Gruen
Danielsson (omval).
Till vattenansvariga på 1 år valdes Bernt Nilsson (omval) och Sven-Arne
Jonsson (omval).
Till vägansvariga på 1 år valdes Dan Björklund (omval) och Henrik
Wikström (omval).
Till festkommitté på 1 år valdes Lena Lindström (omval), Anette Wickman
(nyval)
Till föreningshusansvariga 1 år valdes Göran Hjalmarsson (omval) och John
Pettersson (omval).
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.
1. Arbetsdag med städning av föreningshus, målning av busskurerna och
björkplantering med avslutande kvällsfest föreslogs av styrelsen till 10 juni,
vilket bifölls av mötet. Margareta skickar kallelse/inbjudan avseende detta.
2. Hjärtstartare till byn/föreningshuset. Eva-Britt är beredd att ställa upp
med erforderlig utbildning på utrustning och hjärt-lungräddning för de som
vill i byn. Gunbritt kollar vidare på priser för utrustningen och återkopplar
till styrelsen för inköp.
3. Gåva. Margareta berättade om kontakten med ett syskonbarn till Cefas
Cefasson tidigare ägare av huset Rosenvik som skänkt två tavlor med
personporträtt varav den ena, prästen Håkansson-Wagenius, var född (1815)
och uppvuxen i Rossbol i början av 1800-talet och bosatt i
Härnösandstrakten och verksam även som rektor. Tavlorna fanns i Sundsvall
men gåvogivaren ville återbörda dem till hembygden. Med tavlorna
bifogades en mer detaljerad bakgrund noterad för den intresserade. Tavlorna
har mindre fuktskador men mötet beslutade att hitta en plats för de att hänga
på i föreningshuset.
15. Mötet avslutades med kaffe och tårta.

Ordf. Margareta Ekberg-Jonsson

Sekr. Henrik Wikström

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Justeras
Dan Björklund

Justeras
Anders Lundberg

-----------------------------------------

-----------------------------------------

