VÄSTRA HARGS BYALAG
Årsmöte den 12 februari 2018
Närvarande: Anette Ottosson, Arne Börtemark, Caroline Höglund, Karin Höglund, Ingrid
Martini, Staffan Nordlund, Margareta Skarp Runtegen, Fredrik Olofsson.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordning
Dagordningen presenteras och godkändes efter viss justering. § 12 val av firmatecknare
stryks och en viss ändring görs i ordningen på § 11-14.
§ 3 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har skickats ut via flygblad och Facebook samt via hemsidan.
§ 4 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Ingrid Martini. Till sekreterare för mötet valdes Caroline
Höglund.
§ 5 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Staffan Nordlund.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.
Under samma punkt beslutades att anta de nya stadgarna.
§ 7 Kassarapport
Kassören redogjorde för utgifter och inkomster under det gångna året och vår ekonomi är
fortsatt god.
§ 8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor som granskat räkenskaperna och redovisningen.
Beslut: att revisionsberättelsen som av revisor är godkänd och undertecknad läggs till
handlingarna.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§ 10 Val av ordförande (1 år)
Mandattid utgår för Ingrid Martini.
Omval föreslogs och godkändes.
§ 11 Val av sekreterare (2 år)
Mandattid utgår för Caroline Höglund.
Omval föreslogs och godkändes.
§ 12 ledamöter
Val av två ledamöter. Anette Ottosson på två år och Karin Höglund på ett år föreslogs och
godkändes.
§ 13 Suppleanter
Staffan Nordlund föreslogs och godkändes.
En vakans finns.
§ 14 Val av revisor och revisiorsuppleant (1 år)
Mandattiden utgår för Arne Börtemark och Tom Johansson.
Omval av Arne Börtemark och Tom Johansson föreslogs och godkändes.
§ 15 Val av Valberedning (2 år)
Till valberedningen föreslogs och godkändes Fredrik Olofsson och Lars – Åke Petersson.
§ 16 Övriga frågor
Kommande möten för året bokas. Styrelsemöten är den 23/4, 3/9, 26/11 samt årsmöte den
11/2 2019.
Vid behov tillkommer arbetsmöten för planering.
Byalagsfesten beslutas att vara den 19/8.

Nya styrelsen enligt följande:
Ordförande Ingrid Martini (1 år)
Sekreterare Caroline Höglund (2 år)
Kassör Margareta Skarp Runtegen (1 år)
Ledamöter Anette Ottosson (2 år)
Karin Höglund (1 år)
Suppleant Staffan Nordlund (1 år)
Vakans
Revisor Arne Börtemark (1 år)
Revisorssuppleant Tom Johansson (1 år)
Valberedningen Fredrik Olofsson (2 år) sammankallande
Lars-Åke Petersson (2 år)

§ 17 Årsmötesförhandlingarna avslutades

Västra Harg den 12 februari 2018

Ingrid Martini ordförande

Staffan Nordlund protokolljusterare

Caroline Höglund sekreterare

