Protokoll fört vid Minnesbergs byalags årsmöte onsdagen den 5 april 2011
i Minnesbergs Folkets hus.

1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
2. Årsmötet behörigen utlyst
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst
3. Val av mötesordförande
Som mötesordförande valdes Marianne Halling
4. Val av mötessekreterare
Som mötessekreterare valdes Anders Folkesson
5. Val av justerare
Som justerare valdes Rolf Hedin och Daniel Ohlin
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Marianne Halling redogjorde för Byalagets verksamheter under 2010.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Sofia Åkerman redovisade styrelsens ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
Peter Mauritzon redogjorde för revisorernas genomgång av föreningens ekonomiska
redogörelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010.
10. Val av ordförande 1 år (idag Marianne Halling)
Marianne Halling omvaldes till ordförande
11. Val av två ledamöter 2 år.
Anders Folkesson och Sofia Åkerman omvaldes
12. Val av två ledamöter 1 år.
Andreas Ekvall-Janlin och Anette Mauritzon

13. Val av suppleanter 1 år (idag Anette Mauritzon och Roland Friberg)
Roland Friberg omvaldes, därtill valdes Carina Jönsson till suppleant

14. Val av valberedning (finns ingen idag)
Till valberedning valdes Majlis Magnusson (sammankallande), Malin Claesson och
Hans Magnusson
15. Förslag på aktiviteter under året
Styrelsen redogjorde för planerade verksamheter:
a) pingis
b) höstbål
c) grillträff
d) loppis

16. Inkomna motioner
Två motioner inkom till byalaget idag vilket är för sent. Motionerna handlade om
bevarandet av byn och vindkraft. Frågorna hänsköts till styrelsen.
17. Ev. medlemsavgift
Beslöts att Byalaget tills vidare inte har någon medlemsavgift
18. Övriga frågor
a) Information om busshållplatsen som får vara kvar tills vidare.
b) Loppis i folkets hus
c) Diskussion om miljön och nedskräpningen vid busshållplatsen och i byn.
d) Diskuterades även den ”mur” med Välkommen som ska stå vid infarten. Pengar
saknas till murning. Daniel erbjöd sig dock att gräva ur till fundamentet.

_________________________________
Anders Folkesson, sekreterare

______________________________
Marianne Halling, ordförande

Justeras:

__________________________________
Rolf Hedin

________________________________
Daniel Ohlin

Pga miss i dagordningen blev inga revisorer valda under mötet. De revisorer som valdes år
2009 på två år kommer att tillfrågas om de kan kvarstå ännu ett år.

