Årsmöte, Hara byalag och väglyseförening
-

2016-04-17

Närvarande: ca 30 bybor

§1 Mötet öppnas, 16:08
§2 Mötet godkänner dagordningen
§3 Val av mötesordförande, Anna Nilsson godkännes.
§4 Val av mötessekreterare, Sabine Dahlberg
§5 Mötet anses behörigen utlyst
§6 Val av två protokolljusterare och Nllika rösträknare
Maria ??, Lars-Göran Eriksson
§7 Sabine går igenom verksamhetsberäTelserna för 2015 för Hara byalag samt
väglyseföreningen
§8 Sabine går igenom den ekonomiska redogörelsen för 2015.
-

Anna läser Revisorernas beräTelse för 2015

§9 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för året 2015
§10 Val av ledamöter.
Valberedningens förslag godkännes.
Stefan Magnusson (siTande)
Omval:
Sabine Dahlberg (2år)
Alexandra Morén (2 år)
Jonny Norlander (2 år)
Nyval:
Maria Edfalk (1år)
§11 Alexandra Morén väljs av årsmötet Nll ny ordförande på 1 år
§12 val av 2 suppleanter på 1 år
Valberedningens förslag godkännes
Omval: Hannes Högmark
Nyval: Arne Ny

§13 Val av 2 revisorer på 1 år.
Mötet godkänner valberedningens förslag.
Åke Eriksson och Sven-Ivar Antonsson
§14 Val av revisor suppleanter
Carl-Erik Persson och Margareta Persson
§15 Val av valberedning på 1 år
Anna Nilsson och Lars-Göran Eriksson
§16 Årsavgiben för väglyseföreningen godkännes på nivån 350 kronor för 2016
§17 Mötet godkänner stadgeändringar på fem ledamöter istället för sju
§18 Övrig Frågor
•

Samverkansmöte för byns föreningar

-

Hara IF, Södra Haras vaTen, Norra Haras vaTen, Bryggans vänner, Vägföreningen,
JäTenborg, EFS

Förslag på aT byalaget skulle kunna fungera som en paraplyorganisaNon för övriga
föreningar inom byn. Går några föreningar aT slå samman och hur kan vi hjälpa
varandra?

•

Grannsamverkan, ﬁnns det något intresse i byn?
På grund av bristande intresse från årsmötet, beslutas aT skjuta deTa på framNden.
Kanske kan Haras Facebook för grupp för boende i byn fungera för aT publicera
varningar etc.

•

Frågor kring samordning av väglyset och stolpar som håller på aT Nppa kommer upp
och skall undersökas vidare av styrelsen under året.

•

Frågan kommer upp angående hur det går med gång- och cykelvägen. Styrelsen skall
kolla upp deTa under året.

§19 Mötet avslutas 16:43

