Årsmötesprotokoll Hara Byalag/Väglysesförening
2018-04-08, Föreningshuset i Hara.
§1. Mötets öppnande. Sittande ordförande öppnar mötet.
§2. Fastställande av dagordningen. Mötet godkänner denna.
§3. Val av mötesordförande. Mötet väljer sittande ordförande Alexandra Morén.
§4. Val av mötessekreterare. Mötet väljer Maria Melkersson.
§5. Fastställande av mötets behöriga utlysande.
Mötet har utlysts via utskick i brevlådor, på hemsidan och på Haras Facebooksida
tidigare än 7 dagar innan mötet enligt stadgar. Mötet godkänner detta.
§6. Val av två protokolljusterare. Mötet väljer Carina Ullström och Desirée Valtersson.
§7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk översikt för Hara byalag samt
Väglysesförening. Alexandra läser upp dessa.
§8. Revisorernas berättelse och fastställande av styrelsens ansvarsfrihet:
Sven-Ivar Antonsson och Åke Eriksson har varit revisorer.
Väglyset: Ansvarsfrihet föreslås. Årsmötet säger ja.
Byalaget: Ansvarsfrihet föreslås. Årsmötet säger ja.
§9. Fastställande av väglysesavgift 2018
Väglysesföreningen föreslår avgift 350 kr.
Trafikverket ska stå för stolparna längs stora vägen (tror man) men vi behöver bygga
upp en buffert för att kunna anlita någon som kan komma och byta ut lampor m.m.
Årsmötet säger ja.
§10. Godkännande av ändring av stadgarna från tre till två suppleanter för andra
gången (årsmötet 2017 godkände denna ändring för första gången).
Årsmötet säger ja.
§11. Val av fem ledamöter (väljs på två år)
Erik Olofsson (2 år)
Annika Tillman (2 år)
Daniel Andersson (2 år)
Maria Melkersson (1 år) = fyllnadsval för Maria W-S som suttit ett år och nu avgår.
Brita Hedström (1 år) = fyllnadsval för Joakim J som suttit ett år och nu avgår.
§12. Val av ordförande. Mötet väljer Erik Olofsson.
§13. Val av två suppleanter. Mötet väljer Alexandra Morén och Kajsa-Stina Ångström

§14. Val av två stycken revisorer. Mötet väljer Sven-Ivar Antonsson och Åke Eriksson
(OBS! Åke gick inte att nå på telefon innan mötet, men troligen ställer han upp).
§15. Val av två stycken revisorssuppleanter. Mötet väljer Carl-Eric Persson och
Margareta Persson
§16. Val av valberedning. Mötet väljer Kerstin Englund och Åke Hoflin
§17. Mötets avslutande. Sittande ordförande avslutar mötet.

…………………………………………………………………….
Justerare Carina Ullström

…………………………………………………………………….
Justerare Desirée Valtersson

