
 

 
 
 
 
Skivarps Byalag 
Årsmöte                                                             2010 02 15 
 
 
 
Närvarande:                     Frånvarande: 
 
Jeanette Bohman                              Anton Bohman 
Johan Drevås                                    Eva Heinz 
Kent Ekblad 
Peter Falk 
Anita Hedin 
Gun Ohlsson 
Jörgen Olsson 
Annika Svensson 
Cecilia Thorén-Bonander 
 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Byalagets ordförande Jeanette Bohman som hälsar 
styrelsemedlemmar och övriga besökare välkomna. 
 
§ 2  Val av mötesordförande 
Till mötets ordförande utses Jeanette Bohman. 
 
§ 3  Val av mötessekreterare 
Till mötets sekreterare utses Ute Olsson 
 
§ 4  Val av 2 st justeringsmän för årsmötets protokoll 
Till justeringsmän för dagens protokoll utses Annika Svensson och Sten Wemmert. 
 
§ 5  Val av rösträknare och upprättande av röstlängd 
Till rösträknare utses Åsa Svensson 
 
§ 6  Godkännande av kallelsen till årsmötet 
Kallelsen till årsmötet godkänns av de närvarande. 
 
§ 7  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 8  Styrelsens förvaltningsberättelse 
Ordföranden redogör för evenemangen i byn under 2009 



 

 
 
 
 
§ 9  Revisorernas berättelse 
Kassaansvarig, Anita Hedin, redogör för inkomster och utgifter och föreläser 
protokollet som godkänts och undertecknats av revisorerna Ingmar Holmström och 
Sandy Heinmark. 
 
 
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Ordföranden redogör för resultaträkning 2009. 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen bejakas. 
 
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 2011 
Samma avgift som i år även för 2011 föreslås och godtas. 
 
§ 13 Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte 
Valberedningen föreslår Peter Falk och valet godtas. 
 
§ 14 Val av 3 st styrelseledamöter för 2 år 
Valberedningen föreslår Annika Svensson, Anita Hedin och Cecilia Thorén-
Bonander, valet godtas. 
 
§ 15 Val av 2 st styrelseledamöter för 1 år 
Detta är ett fyllnadsval för två ledamöter som avgått. Valberedningen föreslår Johan 
Drevås och Kent Ekblad, valet godtas. 
 
§ 16 Val av 2 st suppleanter för 2 år 
Valberedningen föreslår Malin Svärd och Ute Olsson, valet godtas. 
 
§ 17 Val av revisorer 
Valberedningen föreslår de sittande, Ingmar Holmström och Sandy Heinmark, valet 
godtas. 
 
§ 18 Val av ersättare av revisorer 
Valberedningen föreslår Marie Johansson och Roy Dunborg, valet godtas. 
 
§ 19 Val av valberedning, 3 personer, varav en sammankallande 
Mötet förslår sittande valberedning, valet godtas. 
 
§ 20 Utseende av firmatecknare 
Som firmatecknare utses ordföranden, Peter Falk och kassaansvarig, Anita Hedin, 
var för sig. 
 
§ 21 Styrelsens förslag till budget 2010-02-10 
Ordföranden redogör för budgetförslagets olika punkter. Förslaget godkänns. 
 



 

 
 
 
 
§ 22  
Val av Byalagsrådets representanter 
Peter Falk, Anita Hedin och Åsa Svensson utses till Byalagsrådets representanter 
 
§ 23 Övriga frågor 
Viktigheten av nya portar tas upp igen och ordföranden upplyser om att kommunen 
lagt kostnaderna för dessa till budget för år 2011. Byalagsrådets representanter 
uppmanas att utöva påstötning i den frågan. 
 
Krav på att toaletten ska öppnas för bland annat turisterna, det behövs hjälp med 
städningen. 
 
Önskemål framförs om att lägga styrelseprotokollen på hemsidan. För- och nackdelar 
diskuteras.  
Önskemål framförs även om att medlemmarna ska skicka in sina e-mailadresser för 
distribution av medlemsbreven via Intenet, naturligtvis kommer ett visst antal delas ut 
som vanligt till dem som inte förfogar över en dator och för att värva nya medlemmar. 
 
Förslag på anslagstavla med fönster som ska sättas upp på central plats där enbart 
föreningar ska kunna offentliggöra evenemanger eller möten. 
 
Förslag på öppna medlemsmöten framförs och att tider för styrelsemöten ska läggas 
ut på hemsidan. 
 
§ 24 Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordföranden. 
 
 
 
 
 
 
Jeanette Bohman                                                           Ute Olsson 
Ordförande                                                                    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Annika Svensson                                                           Sten Bremert 
Protokolljusterare                                                          Protokolljusterare 
 
 
 
 


