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    Arilds Byalags 

Årsmöte 

Rusthållargården den 30 mars 2013 

                  Kl 10.30 – 12.00 

    Protokoll 

 

 

 § 1 Ordföranden öppnar mötet  

I egenskap av byalagets ordförande hälsade Åke Höjman alla hjärtligt välkomna tilll årsmötet 

och förklarade därmed mötet öppnat.  

  § 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Årsmötet föreslog och valde Åke Höjman till mötesordförande och till sekreterare valdes 

Susanne Dahlman. 

 § 3 Val av två justeringspersoner  

   Till justeringspersoner valdes Krister Svensson och Lars Bergwall.  

 § 4  Mötets stadgeenliga utlysning     

Ordf. redogjorde för hur och när kallelsen hade gått ut varpå Stämman godkände att mötet 

utlysts enligt gällande stadgar. 

    Stämman beslöt att upprättad närvarolista skulle utgöra röstlängd. (bil 2) 

§ 5  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse  

Årsredovisning med verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, bokslut för 2012 och 

budget för 2013 har utsänts till samtliga medlemmar. Ordföranden gick igenom ett antal av de 

viktigaste aktiviteterna ur verksamhetsberättelsen.(bil 3) 

- Antalet medlemmar har ökat under året till totalt 320 personer.  

- De allra flesta av Arilds många traditionella aktiviteter har genomförts med många 

deltagare, bortsett från röjning och klädsel av midsommarstången. Arildsdagen medförde 

ett visst överskott i kassan – varav en del användes för inköp av rejäl förvaring till tälten 

som används på Arildsdagen.  Ordförande hänvisade till årsredovisningen för en mer 

komplett beskrivning av året som gått. 
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§ 6 Revisionsberättelse 

  Revisionsberättelsen, som upprättats av Anette Weibull och Stefan Holmström upplästes av 

 Stefan Holmström varpå den godkändes av årsmötet. 

 (bil 3) 

§ 7 Fråga om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsredovisningen fastställdes och godkändes styrelsens förslag till att balansera behållningen 

196.558 kr i ny räkning. 

Mötet beslöt att i enlighet med Revisorernas förslag, godkänna årsredovisningen och bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 och verksamhetsåret 12 04 08 – 13 03 30. 

§ 8 Valberedningens förslag till ny styrelse 

  Valberedningens förslag (bil 5) presenterades av Lars Bergwall enl följande: 

  Ordinarie 

  Åke Höjman, ordförande, omval 1 år 

Jan Eriksson, 1 år kvar. 

 Susanne Dahlman, omval 2 år 

 Sverker Johansson, omval 2 år 

 Kristina Bergwall, 1 år kvar 

 Henrik Alfram, 1 år kvar 

Charlotte Köhler, nyval 2 år 

 

Suppleanter 

 Hans Båge, 1 år kvar 

Göran Lock  nyval 2 år 

  

 § 9 Val av ordförande 

  Beslöts att omvälja Åke Höjman, enligt valberedningens förslag, till ordförande på 1 år. 

 

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

Beslöts att, i enlighet med Valberedningens förslag, omvälja Jan Erikson på ett år och 

Susanne Dahlman och Sverker Johansson på två år. Henrik Allfram och Kristina Bergwall 

kvarstår 1 år. Charlotte Köhler valdes som ny ordinarie ledamot i styrelsen på två år.  

  Ordföranden hälsade nya och gamla ledamöter välkomna till styrelsen. 

 § 11 Val av styrelsesuppleanter 

  Magnus Alm hade undanbett sig omval. 

Beslöts att, i enlighet med Valberedningens förslag, nyvälja Göran Lock samt välja Hans 

Båge (1 år kvar) till suppleanter. 

Ordföranden hälsade suppleanterna välkomna till styrelsen. 
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§ 12 Valberedningens förslag till val av två revisorer och en suppleant 

Valberedningen föreslår omval av Stefan Holmström och Anette Weibull som ordinarie 

revisorer på ett år och Kent Gustavsson som revisorsuppleant på ett år. 

§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant  

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.   

§ 14 Val av valberedning  

Ordföranden bad stämman om förslag på representanter till valberedningen. Rolf Lundgren 

och Margaretha Noltorp föreslogs och valdes av stämman.   

§ 15 Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog och stämman godkände att årsavgiften, 200 kr, kvarstår även för 2013. 

Ordföranden framförde ett tack till medlemmarna för deras generösa gåvor i form av 

extrainbetalning.  

§ 16 Motioner från medlemmarna (inkomna senast 3 dagar före mötet) 

  Inga sådana hade inkommit 

§ 17 Övriga frågor  

§ 17.1 Information om LEADER - Göran Lock 

- Göran Lock berättade att EU-projektet LEADER som har utvecklat vandringsleden i 

nordvästra Skåne, Kullaleden, ska invigas den 1 juni vid Kullens fyr. 

§ 17.2 Information om www.arild.se – Jan Erikson 

 Jan Eriksson uppmuntrade medlemmarna att använda bloggen på den gemensamma 

hemsidan, www.arild.se för att kommunicera om frågor som rör Arild. Medlemmarna är 

välkomna att kontakta Jan Eriksson för att få en inloggningskod.  

§ 17.3 Program 2013 

  Programmet för 2013 finns utlagt på hemsidan och kommer att anslås på nya anslagstavlor 

 i byn senare i vår. 

§ 17.4 Avtackningar 

  Styrelsens suppleant Magnus Alm var inte närvarande och kunde därför inte avtackas. 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande för sitt första år som ordförande och önskade alla en 

Glad Påsk och förklarade Årsstämman avslutad. 

http://www.arild.se/
http://www.arild.se/
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  Arild den 30 mars 2013 

Vid protokollet:   Vidimeras: 

 

Susanne Dahlman   Åke Höjman 

Sekr    Ordförande 

Justeras: 

 

Krister Svensson   Lars Bergwall 

 

Bil 1.  Dagordning 

Bil 2 Röstlängd 

Bil 3 Årsredovisning inkl verksamhets- och förvaltningsberättelse och budget 2013 

Bil 4 Revisionsberättelse 

Bil 5  Valberedningens förslag 

 


