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    Arilds Byalags 

Årsmöte 

Rusthållargården den 19 april 2014 

                  Kl 10.30 – 11.30 

    Protokoll 

 

 

 § 1 Ordföranden öppnar mötet  

I egenskap av byalagets ordförande hälsade Åke Höjman alla hjärtligt välkomna till 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 Claes Ståhle och Winni Fejne.  

 § 4  Mötets stadgeenliga utlysning     

Ordförande 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 2013 och 

budget för 2014 hade utsänts till samtliga medlemmar. Ordföranden gick igenom ett antal av 

de viktigaste aktiviteterna ur verksamhetsberättelsen.(bil 3) 

- Den så kallade ”Nostalgigruppen” som under ledning av Margareta Noltorp arbetar för att 

dokumentera Arilds historia under 1900-talet har under året beviljats bidrag från 

Krapperupsstiftelsen, vilket innebär att kassan för närvarande är särskilt stark. Bidraget är 

avsett för finansiering av extern expertis och andra kostnader i samband med gruppens 

framtagning av någon slags dokumentation av gruppens arbete. 

- Det överskott som finns i kassan är, utöver dokumentationen av Arilds historia, bland 

annat ämnat för att renovera på olika ställen i byn efter årets stormskador och för att, vid 

behov, renovera och hålla simbassängen i drift.  
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- Det finns också planer på att renovera den gamla badplatsen Röda Hallar, väster om 

Strandhagen, vilket också kommer att kräva monetära insatser. I nuläget pågår dock 

diskussioner med Länsstyrelsen om vi får lov att renovera badplatsen eller inte. Alla 

medlemmar i byalaget uppmanas att skicka in eller på något sätt förmedla ”fotobevis” av 

hur badplatsen såg ut under tiden mellan 1930- och 1940-talet – vilket är något som krävs 

av Länsstyrelsen. 

- Ordförande hänvisade till årsredovisningens verksamhetsberättelse för en mer komplett 

beskrivning av året som gått. 

§ 6 Revisionsberättelse 

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

 Stefan Holmström varpå den godkändes av årsmötet. 

 (bil 4) 

§ 7 Fråga om godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsredovisningen fastställdes och styrelsens förslag till att balansera behållningen 257 852 kr 

i ny räkning godkändes. 

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

styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 och verksamhetsåret 13 03 31 – 14 04 19. 

§ 8 Valberedningens förslag till ny styrelse 

  Valberedningens förslag (bil 5) presenterades av Rolf Lundgren enligt följande: 

  Ordinarie 

  Åke Höjman, ordförande, omval 1 år 

Jan Eriksson, omval 2 år 

 Susanne Dahlman, 1 år kvar 

 Sverker Johansson, 1 år kvar 

 Kristina Bergwall, omval 2 år 

 Henrik Alffram, omval 2 år 

Charlotte Köhler, 1 år kvar 

 

Suppleanter 

 Göran Lock 1 år kvar 

Marianne Almqvist, nyval 2 år 

  

 § 9 Val av ordförande 

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

 

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

Beslöts att, i enlighet med Valberedningens förslag, omvälja Jan Erikson och Henrik Alffram 

på två år. Kristina Bergwall, Susanne Dahlman, Göran Lock, Charlotte Köhler och Sverker 

Johansson kvarstår på ett år.  
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  Ordföranden hälsade nya och gamla ledamöter välkomna till styrelsen. 

 § 11 Val av styrelsesuppleanter 

  Hans Båge hade undanbett sig omval. 

Beslöts att, i enlighet med Valberedningens förslag, nyvälja Marianne Almqvist på 2 år samt 

omvälja Charlotte Köhler (1 år kvar).  

Ordföranden hälsade suppleanterna välkomna till styrelsen. 

 

§ 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 omvaldes av stämman. Rolf Lundgren föreslog att man 

till nästa år borde försöka finna nya medlemmar i valberedningen.  

§ 15 Fastställande av årsavgift 

Ordförande föreslog och stämman godkände att årsavgiften, 200 kr, kvarstår även för 2014. 

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

extrainbetalning.  

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

  Två motioner hade inkommit: 

 

1. En medlem föreslog att tjärpappen på taket på Viktors kiosk ska bytas ut, eftersom det 

skadats under stormen – vilket stämman godkände. 

2. En medlem förslog att småstenen bakom bodarna i hamnen ska tas bort – vilket stämman 

godkände. 

3. En medlem förslog att en väderkamera ska installeras, som, via Internet skulle kunna visa 

aktuell vädersituation i centrala Arild, med betoning på hamnen. Arilds byalags styrelse 

tog emot förslaget och undersöker frågan närmare under kommande verksamhetsår. 

4. Bengt Göransson vill säkerställa att frågan om sittbänkar på olika platser i Arild med 

omnejd fungerar tillfredställande. Ordföranden menade att detta arbete redan pågår i form 

av underhåll och förnyelse – och är tacksam för alla förslag och synpunkter i frågan.  



 

  

                                            Arilds Byalag Årsmöte 2014-04-19, protokoll                     4   

 

§ 17 Övriga frågor 

1. En medlem ville veta vad styrelsen avser att använda överskottet i kassan till, eftersom 

summan numera är avsevärt större än tidigare. Ordföranden hänvisade till sina tidigare 

kommenterar kring ekonomi och behov av renoveringar, se paragraf  5 ovan. 

§ 17.1 Program 2014 

Programmet för 2014 finns publicerat på www.arild.se och kommer att anslås på nya anslagstavlor 

i byn inom kort. 

§ 17.2 Avtackningar 

 Ordförande tackade avgående styrelsesuppleant (Hans Båge), som var frånvarande, för ett 

gott arbete. 

Claes Ståhle föreslog och Stämman instämde i en applåd som ett tack till den avgående 

styrelsen för sitt engagerade och väl genomförda arbete under verksamhetsåret 2013/2014. 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande för sitt andra år som ordförande, önskade alla en Glad 

Påsk och förklarade Årsstämman avslutad. 

  

  Arild den 19 april, 2014 

Vid protokollet:   Vidimeras: 

 

Susanne Dahlman   Åke Höjman 

Sekreterare    Ordförande 

Justeras: 

 

Claes Ståhle    Winni Fejne 

 

Bil 1.  Dagordning 

Bil 2 Röstlängd 

Bil 3 Årsredovisning inkl verksamhets- och förvaltningsberättelse och budget 2014 

Bil 4 Revisionsberättelse 

Bil 5  Valberedningens förslag 

http://www.arild.se/

