Protokoll fört vid Edsleskogs Byalags Årsmöte
2013-02-26
1. Mötets öppnande
Eva Fabbe hälsade alla 7 deltagarna välkomna, och förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande.
Till mötesordförande valdes Eva Fabbe.
3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Jan Nygaard.
4. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Jan – Erik Thorslund och Willy Sangwill.
5. Fråga om mötet blivit behörigt kallat.
Mötet ansåg att det blivit behörigt kallat.
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen upplästes och godkändes.
7. Godkännande av kassarapport.
Kassarapporten upplästes av Bodil och godkändes.
8. Revisionsberättelse för 2012.
Revisionsberättelsen för 2010 upplästes och godkändes.
9. Verksamhetsberättelse för 2012.
Verksamhetsberättelsen för 2010 upplästes och godkändes.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2013.
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2013.
11. Val av:
•
•

•
•
•
•

Ordförande för en tid av ett år: Inger Fogelberg ( omval )
Styrelseledamöter, tre ledamöter för en tid av två år:
Karin Andreasson ( 2 år ) nyval
Jan Nygaard ( 2 år ) omval
Carina Jansson ( 2 år ) nyval
Revisor för en tid av två år: Inga-Britt Jansson ( 2 år ) omval
Revisorsuppleant för en tid av ett år: Ulf Hanståhl ( 1 år ) omval
Ledamot i valberedningen för en tid av två år: Kjell Fogelberg ( 2 år ) omval
Suppleant i valberedningen för en tid av ett år: Jan-Erik Thorslund (1 år)
omval

12. Ev. fyllnadsval.
Fyllnadsval efter avgående Monika Wahlström Längele: Johan Paulsson ( 1 år ) nyval

13. Verksamhetsplan för 2013.
Verksamhetsplanen för 2012 upplästes och godkändes.
14. Budgetplan för 2013.
Budgetplan för 2013 upplästes och godkändes.
15. Övriga frågor.
•

Lekeplass:
Förslag från Willy att Kommunen tar hand om lekplatsen. Renoverar och gör
iordning den. Byalaget sköter den.
Fiberförening:
Per Järvholm ställde frågan om medlemskap i fiberföreningen.
Willy kunde berätta att föreningen nu har ca 70 medlemmar.
Willy och Kjell arbetar med att driva den framåt.
Föreninger:
Önskan om att få in alla föreningar på vår hemsida och samordna allt under ett.
Vandringar:
Önskan från flera om att få till flera kulturvandringar.
Julefesten:
Blev genomfört med endast 13 deltagare? Frågan om varför så dåligt intresse.
Idrottslaget hade ca 50 deltagare, men där var det gratis.
Fryxsellhuset:
Per berättade att Fryxsellhuset inte har rätt tillstånd och kommer läggas ned, men
kommer att fortsätta verksamheten 2013 ut.

Gamla affären:
Vad kommer att hända med den? Per kunde berätte att Johan Postma har fått till
stånd ett avtal med en skola från Holland som ska sände 2 elever i 3 omgångar för
att forska om fisket i sjön Edslan.
Samtidigt vill de öppna den gamla affären och driva butik med fiskeutrustning och
bröd från bruket i Fengersfors.
Aktiviteter:
Skyltning – båtuthyrning – ridcenter etc tas upp på nästa möte
Näste möte måndag 15 april kl 18.30 i skolans matsal, Jan tar med fika.

•

Tack till:
Eva framförde att tack för det gångna året till alla i styrelsen, men framför allt till
de som lämnat sina uppdrag: Patrik Sandberg
Monika Wahlström Längele
Malin Magnusson
Styrelsen tackade Inger med en bukett blommor, för ett mycket bra arbete och
engagemang under det gångna året.

16. Mötets avslutning
Orförande Eva Fabbe tackade alla mötesdeltagare för visat intresse, och förklarade
därmed årsmötet avslutat.
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______________________________
Eva Fabbe, mötesordförande
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Willy Sangwill, justeringsman

_______________________________
Jan Nygaard, mötessekreterare

_____________________________________
Jan-Erik Thorslund, justeringsman

