Nybrostrands Byalag Föreningsstämma
Scoutstugan Söndagen 20190317
Närvarande 24 personer
§ 1. Till mötets ordförande valdes Jan Ryd och sekreterare Georg Persson.
§ 2. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anders Lasson och Sune Mårtensson.
§ 3. Beslöts att mötet var utlyst på rätt sätt .
§ 4. Röstlängd fastställdes enligt närvarolistan.
§ 5. Föredragningslistan fastställdes.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes efter diskussion om dess omfattning .
§ 7. Förvaltnings – och revisionsberättelse godkändes, revisorerna påtalade att medel
finns att ansöka hos BLR (1200:-) som numera kan användas till olika ändamål,
styrelsen ska beakta detta om det inte är villkorat.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§ 9. Val av Jan Ryd som styrelseordförande för 1 år.
§ 10. Val av ordinarie ledamöter på 2 år : Georg Persson, Anders Blixt, Rolf Harnert
Valda på 1 år : Margaretha Andersson, Sten Arnfeldt
Suppleanter på 1 år : Fleming Eklund, Lars Rasmusson.
§ 11. Till revisorer valdes Jim Andersson och John-Erik Hahne , suppleant Jim Ewald.
§ 12. Beslöts att styrelsen utgör valberedning.
§ 13. Beslöts att Byalagets policy gäller oförändrad .
§ 14. Verksamhetsplan och budget för innevarande år fastställdes .
§ 15. Beslöts att bibehålla medlemsavgiften 150:- oförändrad .
§ 16. Inga förslag eller motioner till årsmötet har inkommit till styrelsen .
§ 17. Mitt Nybrostrand : Rolf informerade om Byatorget iordningställande under april och ordf Jan
redogjorde för diskussioner med kommunen ang GC-väg, gemensamhetslokal, genomfarts trafiken och kommunikationer.
§ 18. Övriga ärende : Postnords paketutdelning hos Hilda togs upp, Byalaget stöder Hilda i ärendet
Jan informerade om försök att starta barnfamiljgrupp för olika aktiviteter
och kultursamarbete för besök i teatrar inom kommunen och egna arrangemang vilket
intresserade en av deltagarna.
När det gäller kommunens översiktsplan kom förslag på att anordna en visning med
diskussioner här i byn .
Snöröjning och asfaltsarbete anses inte skötas bra , byalaget undersöker .
§ 19. Christian Ejlertsson avtackades för sina år som revisor med blommor därefter tackade
ordf Jan Ryd för visat intresse och avslutade mötet.
Efter mötet informerade kommunens energirådgivare Eva Hansson om regler och bidrag vid
installation av solceller .
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