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Kallelse till årsmöte den 20 mars 2022 

Årsmöte i Nybrostrands byalag kommer att hålls i Scoutstugan den 20 mars  kl 10:00 

Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare. 

2. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare. 

3. Besluta om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av röstlängd för mötet. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Beslut med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt beslut med anledning av revisionsberättelse. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och räkenskapsförare. 

9. Val av styrelseordförande för kommande mandatperiod. 

10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter, som väljs för två år enligt §6. 

11. Val av två revisorer och en suppleant för dessa enligt § 10. 

12. Val av valberedning med ordförande och två ledamöter enligt § 11. 

13. Behandling av styrelsens förslag till reviderad Verksamhetspolicy. Förslag till 

Verksamhetspolicy, se bilaga. 

14. Behandling av styrelsens förslag reviderade Stadgar. Förslag till Stadgar, se bilaga. 

15. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 

innevarande kalenderår, se bilaga. 

16. Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret. 

17. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner. 

18. Övriga ärenden. 

 

 Vill du engagera dig i Byalaget? 

Har du lust att engagera dig i Byalaget? Inför kommande årsmöte i mars blir det några 

vakanser i styrelsen. Vill du inte vara med i styrelsen men vara lite till nytta ändå så finns 

det möjligheter för det. Vi kan tillsätta utskott för olika uppgifter/ansvar. 

Ju fler som bidrar med lite tid, kompetens och goda ideér, ju bättre verksamhet 2022. Hör 

av dig via mail till info@nybrostrand.se. 

 

 

https://www.nybrostrand.se/
https://sv-se.facebook.com/nybrostrandsbyalag/
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Verksamhetsberättelse för Nybrostrands Byalag 2021 

 

Fakta om året som gått 

Medlemsantal:    Antalet betalande medlemmar var 344 per den siste december 2021 vilket 

är något lägre än 2020 års medlemsantal på 380. Sannolik orsak är att 

pandemin hämmat vår verksamhet. 

Styrelse:  Ordförande: Jan Ryd 

Vice ordförande:   Rolf Harnert 

Sekreterare: Anna Helgesson 

Kassör: John Axelsson 

Ledamot: Karolina Strand 

Ledamot: Dick Bexel 

Suppleant: Kattis Lasson 

Suppleant: Jörgen Gullstrand 

Revisor: Jim Ewaldh 
 

Mest positivt med 2021 blev att styrelsen kunde genomföra en nödvändig generationsväxling. 

Flera ledamöter som gjort stora insatser över många år kunde lämna över till nya ledamöter. 

De nya adjungerades efterhand och val skedde vid det av pandemin försenade årsmötet. 

Positivt är också att många förklarat sig villiga att hjälpa till med verksamheten där så behövs. 

Det gångna årets verksamhet har påverkats mycket av restriktionerna avseende covid19-

pandemin. Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden. Byalaget har inte medverkat 

i stormöten med Byalagen eller kommunen då dessa varit inställda på grund av pandemin.  

På vårt initiativ sker dialog med kommunen angående Gemenskapslokal, Kommunikationer 

och Gång/cykelvägens belysning. Vi följer Översiktsplanens fortsättning som berör 

Nybrostrand inkl. ny camping norr om Ystad Golfbana, bekämpning invasiva arter med mera. 

Styrelsen är mån om att arbeta transparent och nära alla medlemmar. På hemsidan finns alla 

protokoll och all information som fördjupning till denna verksamhetsberättelse. Vi har öppna 

styrelsesammanträden dit du som medlem är välkommen efter anmälan. Information till 

medlemmarna har skett via digital Medlemsinformation vid tio tillfällen samt via Byablad till 

samtliga boende vid ett tillfälle samt en gång riktat till nyinflyttade. Vidare har löpande 

information lämnats via hemsidan och Facebook. 

 

https://www.nybrostrand.se/
https://sv-se.facebook.com/nybrostrandsbyalag/
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Styrelsen har under året yttrat sig samt besvarat följande. 

● Yttrande över Ystad kommuns Landsbygdsstrategi. 

● Brev från medlemmar boende vid Padelbanan - Styrelsens svarsbrev delgavs alla medlemmar i 

medlemsinformation  21 - 9 . (Finns på hemsidan tillgänglig för alla) 

Verksamhet och aktiviteter 

● Föreningsstämma/årsmöte framflyttades p.g.a pandemin och genomfördes utomhus 

2020-06-20 med 19 medverkande medlemmar varav 9 styrelsemedlemmar.  

● Pandemins krav första halvåret tillät oss endast att i medverkan med Nybrostrands 

förskola påskpynta på torget samt genomföra en tipspromenad i anslutning till att våra 

konstnärer hade vernissage under Konstrundan. Våra normala höjdpunkter som 

Valborgsmässobål och Midsommarfirande tilläts inte! 

● Sommartid medgav pandemin mer aktiviteter. Prova på Golf, prova på Padel och prova 

på Fiske i samarbete med YGK, NTK och Nybroåns fiskeklubb.  

● Nybrostrands mästerskap i Golf genomfördes i sedvanlig ordning. 
● Frukostmöte om Nybrostrands historia och utveckling - (studiecirkeln fick nystart) 

● Allsångskväll för alla åldrar, nu en uppskattad tradition.  

● Loppis i sommartid som på begäran genomfördes en gång till på sensommaren. 

● Höstens aktiviteter inleddes med Jazz i sensommarkväll i samarbete med YGK.  

● Nyinflyttarträff för att välkomna nyinflyttade och rekrytera nya medlemmar. 

● Vinprovarkväll med samkväm i populär form på Golfklubbens restaurang. 

● ”Nybrostrand lyser” genomfördes 5 november, med tipspromenad längs en med 

marschaller snitslad bana och tillika upplyst torg, där alla bjöds på grillad korv med 

tillbehör. 

● Inför julen pyntade barnen från Nybrostrands förskola pergolan och den nya 

flaggstångsgranen på vårt torg. 

Ekonomi 

Det egna kapitalet har under året ökat till 68 062 kr eftersom få aktiviteter har genomförts. 

Den ekonomiska sammanställningen med Resultat- och Balansräkning framgår av bilaga 1 

respektive bilaga 2. 

Nybrostrand 2022-03-01 

Jan Ryd  

Ordförande 

Bilagor 
Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Balansräkning 

 

https://www.nybrostrand.se/
https://sv-se.facebook.com/nybrostrandsbyalag/
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Förslag till revidering av Verksamhetspolicyn 
 
Verksamhetspolicyn ses över varje år inför föreningsstämman för eventuell revidering.   

Utöver Verksamhetspolicyn finns andra typer av policys för styrning av verksamheten. 
Dessa beslutas av styrelsen och kan t.ex vara Kommunikationspolicy, Informationspolicy, 
Policy för hantering av personuppgifter m.m.   
 

Verksamhetspolicy 
 
Nybrostrands Byalag skall verka för  

• att främja och organisera för medlemmarna/hushållen gemensamma 
trivselfrämjande aktiviteter för alla åldrar och intressen samt informera om för 
medlemmarna viktiga frågor.  
 

• att bevara Nybrostrands särart som bostadsområde i anslutning till ett unikt 
strandområde med öppen strandlinje både för permanentboende och 
fritidsboende.  

 
• att företräda medlemmarna i grupp i gemensamma frågor mot kommun eller 

andra myndigheter.  
 

• att området får en attraktiv miljö med lugnare trafikmiljö, mindre buller, bra luft 
och välskötta grönytor samt att lagstadgad hastighet efterlevs.  
 

• att det skapas en bättre kollektivtrafik.  
 

• att vi får en gemensamhetslokal inom Nybrostrand som möjliggör aktiviteter för 
alla åldrar och intressen.  
 

• att gång- och cykelvägen mellan Ystad och Nybrostrand moderniseras för att ge 
bättre säkerhet för gång- och cykeltrafikanter samt att sträckan mellan 
Jaktstigen och Nybrostrand får vägbelysning.  
 

• att verka för ett säkrare boende där alla boende hjälps åt med grannsamverkan. 
 

• att bevara och skydda strövområde i vårt närområde för ett rikt friluftsliv för de 
boende.  
 

• att skydda och bevara en unik fauna i strandnaturen samt skydda rödlistade arter. 
 

• medlemmarnas sociala välbefinnande.  
 

• en god miljö och med hänsyn till de nationella klimatmålen.  

https://www.nybrostrand.se/
https://sv-se.facebook.com/nybrostrandsbyalag/
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Förslag till reviderade Stadgar 
 
§ 1. Ändamål 
Nybrostrands Byalag är en förening bestående av fastighetsägare, hyres- och 
bostadsrättsinnehavare inom Nybrostrandsområdet i fortsättningen benämnda ”hushåll” 
(Se även not 1).  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas/hushållens gemensamma 
intressen av ideell och organisatorisk art och att vara remissinstans till kommunen i frågor 
som är av intresse för medlemmarna/hushållen. 

§ 2. Policy 
Föreningens verksamhetspolicy bestäms årligen av föreningsstämman. 

§ 3. Medlemskap 
Hushålls medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av medlemsavgift. 

Medlemskap upphör automatiskt vid årsskifte om ingen ny medlemsavgift betalas eller 
på begäran av medlem. Uppsägning av medlemskap medger inte någon rätt att få ut 
någon andel i föreningens tillgångar eller av honom/henne inbetalda medlemsavgifter. 

§ 4. Medlemsavgift 
Avgiften bestämmes vid ordinarie föreningsstämma för det kommande kalenderåret.  

§ 5. Styrelsen 
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som skall bestå av sju (7) 
ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter. Därutöver kan adjungerande 
styrelsemedlemmar tillsättas för till exempel specifika arbetsuppgifter. 

Styrelsens ordförande väljs för ett år. Ledamöter och suppleanter väljs för två år. Valen 
sker i intervaller, så att ena hälften väljs jämna år, den andra hälften ojämna år. Valen sker 
vid ordinarie föreningsstämma. 

Styrelsen sammanträder enligt styrelsens eget beslut och är beslutmässig, då minst fyra 
(4) ordinarie ledamöter eller suppleanter är närvarande. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Ledamöternas åligganden och arbetsfördelning beslutas av styrelsen. 

§ 6. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2) 
styrelsemedlemmar gemensamt eller av särskilt utsedd person. 

§ 7. Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

§ 8. Räkenskaper 
Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över den ekonomiska förvaltningen och för 
kalenderår upprätta en årsredovisning, Bokslut med resultat- och balansräkning skall av 
kassören senast 1 februari delges styrelsen och revisorerna. 

https://www.nybrostrand.se/
https://sv-se.facebook.com/nybrostrandsbyalag/
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§ 9. Revisorer 
Till att granska föreningens räkenskaper och förvaltning väljer ordinarie 
föreningsstämma för varje räkenskapsår två (2) revisorer och en (1) suppleant för dessa. 
Det åligger revisorerna att efter utförd gemensam granskning avge en skriftlig 
revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två (2) 
veckor före ordinarie föreningsstämma. 

§ 10. Valberedning  
Valberedningen består av en ordförande och två (2) ledamöter valda av ordinarie 
föreningsstämma för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 
Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma tillfråga dem, 
vilkas mandattid utgår, om de är villiga att kandidera för nästa mandatperiod.  

§ 11. Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i mars månad. Förslag /motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.  

Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller om 10% av 
medlemmarna så begär.  

§ 12. Kallelse 
Kallelse skall ske genom utskick till medlemmar senast åtta (8) dagar före stämmans 
hållande inklusive aktuella dokument.  

Vid extra föreningsstämma skall endast de ärenden behandlas, för vilka stämman utlysts. 
Till extra föreningsstämma skall utskick omfatta kallelse till medlemmarna med 
angivande av de ärenden som skall behandlas. Sådant utskick skall vara medlemmarna 
tillhanda senast åtta (8) dagar före stämmans hållande. 

Med utskick avses brev, e-post eller SMS-meddelande. 

§ 13. Ärenden vid ordinarie föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare. 
2. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare. 
3. Besluta om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av röstlängd för mötet. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 
7. Revisionsberättelsen och fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 
8. Val av styrelseordförande för kommande mandatperiod. 
9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter, som väljs för två år enligt §5. 
10. Val av två revisorer och en suppleant för dessa enligt § 9. 
11. Val av valberedning med ordförande och två ledamöter enligt § 10. 
12. Beslut om byalagets verksamhetspolicy intill nästa ordinarie föreningsstämma. 
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande 

kalenderår. 
14. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret. 
15. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner. 
16. Övriga ärenden. 

 

https://www.nybrostrand.se/
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§ 14. Röstning 
På föreningsstämman äger varje hushåll en (1) röst (Se även not 2). Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Personval sker med 
slutna sedlar om någon så begär. Röstning kan ske genom skriftlig fullmakt. 

§ 15. Ändring av stadgar 
Vid fråga om ändring av dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet bland de närvarande 
medlemmarna. Sådan fråga får endast avgöras vid ordinarie föreningsstämma. Förslag 
till ändring av stadgarna får skriftligen avges av medlem enligt § 11. 

 

§ 16. Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen fordras beslut av två (2) på varandra följande ordinarie 
föreningsstämmor, varvid beslut vid varje tillfälle skall fattas med 2/3 majoritet bland 
närvarande medlemmar. Föreningen likvida medel skänkes till välgörande ändamål 
enligt beslut på sista föreningsstämman. 

 

Not 1. 
Nybrostrandsområdet och Byalagets intresseområde är tätorten och dess omland. 

Not 2. 
Medlemskap noteras i en medlemsförteckning. Medlemsförteckningen upptager endast 
betalande (=röstberättigade) medlemmar. 

Endast en medlemsavgift per år erlägges för varje hushåll om flera ägare etc. finns. Trots 
att i medlemsförteckningen endast upptages en betalande hushållsmedlem äger 
maka(e), sambo eller motsvarande utöva rösträtt utan fullmakt i stället för sådan 
registrerad medlem och är även valbara till uppdrag inom Byalaget. 

  

https://www.nybrostrand.se/
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Verksamhetsplan 2022 

 

Orientering 

Nybrostrands Byalag är en ideell förening bestående av fastighetsägare, hyres- och 

bostadsrättsinnehavare. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 

gemensamma intressen och att vara remissinstans till kommunen i frågor av intresse 

för medlemmarna. Arbetet inom föreningen styrs av en styrelse bestående av 9 

personer. Sammanträden är öppna för medlem som kan delta och ta upp frågor efter 

anmälan till styrelsen. Information om föreningens arbete och aktiviteter redovisas 

på föreningens hemsida ”www.nybrostrand.se” samt på facebook. Information till alla 

boende i Nybrostrand ges via skriften ”Vårt Nybrostrand” samt till medlemmar i 

Byalaget via digitala utskick av ”Medlemsinformation” där bland annat information 

om olika planerade och genomförda aktivitet presenteras.   

Planerade medlemsaktiviteter 
Redovisad verksamhetsplan är beroende av hur restriktioner avseende Covid19 pandemin 

utvecklas. Styrelsens bedömning är att nedan angivna aktiviteter kan genomföras för Byalagets 

medlemmar. Prioriteringar kan göras beroende av personella resurser mm. 
                

● Årsmöte 20 mars, helst inomhus om möjligt.  

● Nyinflyttarträff för att välkomna och informera samt rekrytera nyinflyttade. 

● Påskaktiviteter som Konstslinga och vernissage av våra konstnärer. Barnen på 

daghemmet engageras i Påsk pyntning av vårt Torg.  Påsk/loppis-promenad. 

● Vinprovning och soppbuffér i samarbete med nya krögare på Ystad Golfklubb. 

● Valborgsmässobål på stranden på traditionsenligt vis. 

● Komposten där avfall kan lämnas på söndagar mellan kl 10-12, 2 maj till 7 november 

● Midsommarfirande på sedvanligt sätt på Midsommarängen vid havet. 

● Nybrostrandsloppis. Anordnas 2:a lördagen i juli månad. Icke medlem mot avgift. 

● Nybrostrandsgolfen. Öppen för medlemmar och genomförs under juli månad. 

● Frukostmöten med olika teman i juli månad utomhus på torget vid pergolan. 

● Allsångskväll för alla åldrar på vårt torg den 18 juli. 

● Samarbeten i sommartid med  Spf Kabusa, prova på Boule, Cykelturer samt i 

samarbete med våra idrottsföreningar, prova på Golf samt Fiske mm. 

● Nybrostrandsboulen, singel och barn+vuxen i lag genomförs på våra Boulebanor på 

torget. 

● Jazz en sensommarkväll i samarbete med YGK den 20 augusti. 

● Nyinflyttarträff/medlemsmöte/politiskt möte i augusti/september. 

● Vinprovarkväll då hösten nalkats och  

● Nybrostrand lyser. Nybrostrand lyser genomförs parallellt med ”Österlen lyser”.  

https://www.nybrostrand.se/
https://sv-se.facebook.com/nybrostrandsbyalag/
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● Julpyntning på torget. Barnen från Nybrostrands förskola engageras i julpyntning och 

vi reser/hissar vår gran! 

 

Budget 2022   
   

Intäkter   
 Medlemsavgifter  60000 

 Midsommar     5000 

 Trivselkvällar Vinprovning  32000 

 Trivselkväll Jazz  20000 

 Håll skåne rent    7000 

  Nybrostrandsgolfen    2000 

 BRL bidrag     1500 

 Anslag/Sponsorer/Annonsering          0 

 Summa:                            127500 

 

Kostnader   

 Årsmöte     1000 

 Nyinflyttarträffar    3000 

 Påskaktiviteter    1000  

 Trivselkvällar Vinprovning  32000 

 Valborg/jul     1000 

 Förrådsbod o kompost 1)  10000 

 Midsommar   10000 

 Nybrostrandsgolfen    2000 

 Frukostmöten     1000 

 Allsångskväll      5000 

 Trivselkväll Jazz  20000 

 Politikermöte   10000 

 Nybrostrand lyser    5000 

 Förbrukningsmaterial    1000 

 Informationsmöte/styrelsemöte   1500 

 Vårt Nybrostrand  10000 

 Kontorsmaterial      500 

 Hemsida/facebook    1000 

 Postbefordran     6000 

 Bankkostnader    1500 

 Övriga externa kostnader    5000 

 Summa                          127500 
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