
Protokoll fört vid årsmöte i Brandstadbygdens byalag.

Dag: 2020 02 27

Tid: 19.00

Plats: Sockenstugan Brandstad.

Närvarande: Bodil Andersson, Uno Linde, Alle Trulsson, Maria Pingel,

Gunther Pingel, Lennart Gustavsson, Anne-Marie Gustavsson, Maj Solum,

Ingegerd Råberg, Elisabeth Nevin, Barbro Johansson, Birgitta Karlsson,

Birthe Mårtensson, Bo Mårtensson, Per-Ake Nilsson, Yngve Nilsson, Karin Nilsson,

Ingemar Ryberg, Margaretha Ryberg, Ulla Sjunnesson, Peter Steneborg

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Barbro Johansson hälsar samtliga välkomna och förklarar årsmötet
öppnat

§ 2 Frågan om mötets behöriga utlysning.

Kallelse till mötet har skett i behörig tid.

§ 3 Upprättande av röstlängd.

Närvaroregistrering av årsmötets deltagare har skett och därmed är röstlängd
upprättad.

§ 4 Fastställande av dagordning.

Utsänd dagordning fastställs.

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till mötesordförande väljs Barbro Johansson och till sekreterare för

mötet väljs Ulla Sjunnesson.

§ 6 Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs: Bodil Andersson och Per-Ake Nilsson

1



§ 7 Verksamhetsberättelse för 2019.

Ordförande Barbro Johansson föredrar verksamhetsberättelsen. se bilaga.

Godkänns med tillägget att samtliga styrelseledamöter ska underteckna
verksamhetsberättelsen och läggs därefter till handlingarna.

§ 8 Genomgång av årsbokslut 2019 för Brandstadbygdens byalag.

Kassör Birthe Mårtensson föredrar årsbokslut. se bilaga.

Arsbokslutet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse Brandstadbygdens byalag 2019.

Ingegerd Råberg föredrar revisionsberättelse för 2019 se bilaga.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötets deltagare.

§ 11 Val av ordförande- val för 1 år

Valberedningens förslag: Barbro Johansson. Arsmötet väljer Barbro Johansson

§ 12 Val av ord. ledamöter inom styrelsen

Följande ledamöter har begärt utträde ur styrelsen:

Yngve Nilsson

Valberedningens förslag till ny ledamot:

Peter Steneborg

Arsmötet väljer enligt förslag
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Till ordinarie ledamöter föreslås:

Elisabet Nevin 1 år kvar på mandatperioden

Ulla Sjunnesson 1 år kvar på mandatperioden

Peter Steneborg 2 år nyval

Birthe Mårtensson 1 år kvar på mandatperioden

Bo Mårtensson 2 år omval

Arsmötet väljer enligt förslag.

§ 13 Val av suppleanter inom styrelsen

Till suppleanter föreslås:

Uno Linde

Mats Juhlin

1 år nyval

2 år omval

Arsmötet väljer enligt förslag.

§ 14 Val av två revisorer och en revisorsuppleant

Till ordinarie revisorer föreslås:

Ingegerd Råberg omval

Maj Solum nyval som ordinarie

Till revisorsuppleant föreslås:

Ingemar Ryberg nyval

Arsmötet väljer enligt förslag.

§ 15 Val av tre ledamöter till valberedningen

Följande ledamöter har begärt utträde ur valberedningen.

Anita Elten, Karin Nilsson, Birgitta Karlsson
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Förslag till valberedning:

Ake Hansson nyval ordinarie

Mia Pingel nyval ordinarie

Arsmötet väljer enligt förslag.

§ 16 Fastställande av medlemsavgift för 2021

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 100 kr /person och år för
verksamhetsåret 2021

På frågan om fler förslag föreslås ny avgift på 150 kr/person och år.

Efter röstning via handuppräckning beslutas att avgiften kvarstår som tidigare med
100 kr/person

§ 17a Verksamhetsplan för 2020

Sekreterare Ulla Sjunnesson föredrar Verksamhetsplan för 2020 se bilaga

Kassör Birthe Mårtensson presenterar förslaget från föregående år att inom budget
avsätta 5 000 kr till medlemsaktiviteter. Pengar från denna summa användes under
våren 2019 då medlemmarna bjöds på en grillkväll som kostade 1 900 kr.

Resterande summa 3 100 kr förs över till 2020 att användas till medlemsaktiviteter.

För medlemsaktiviteter finns 8 100 kr för år 2020.

-Förslag från medlem på årsmötet.

Den verksamhetsplan som presenterats skulle kunna tryckas upp tillsammans med
aktivitetskalender och kontaktuppgifter och delas ut till samtliga hushåll i
Brandstadbygden .

Per-Ake Nilsson, Bodil Andersson och Ulla Sjunnesson tar uppdraget

-Fråga ställs angående byggande av altan och isättning av altandörr som vetter mot
trädgårdssidan.

Ärendet vilar i väntan på pengar. Styrelsen har ansökt om medel från olika stiftelser
med flera och väntar på besked. Denna renovering kommer som prioritet två då en
handikappanpassad toalett är prioritet ett.
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Pengar till detta ändamål kan sökas från Boverket som bekostar 50 % , Sjöbo
kommun 30 % och Byalaget 20 %.

§ 17b Förslag till budget 2020

Kassör Birthe Mårtensson föredrar förslag till budget för 2020

Förslaget bifalles se bilaga

§ 18 Förslag till aktiviteter under 2020

Sekreterare Ulla Sjunnesson föredrar förslag till

Aktivitetskalender för 2020 se bilaga

Förslag väcks om en gemensam bowlingkväll för medlemmar.

Bodil Andersson och Ulla Sjunnesson tar uppdraget att bjuda in och boka.

Ordförande presenterar förslag på övriga aktiviteter som framkom under
medlemsmöte den 31 januari 2020.

-Äventyrsgolf, Minigolf, Vandring vid Vantalängan, Kallbad i Öresund, Quiz,

Datautbildning, Söndagsbrunch hemma hos medlemmar.

Söndagsbrunch beslutas. Inbjudan till första brunchtillfället ansvarar Uno Linde och
Ulla Sjunnesson för. Brunchen följer samma modell som soppkvällar med en
anmälan och betalning till arrangören.

§ 19 Behandling av inkomna motioner

Motion har inkommit om förslag till ändring i stadgar då det gäller val av ordförande
på årsmötet och att ordförande räknas som en av ledamöterna i styrelsen. se bilaga

Ärendet beslutas nu vid detta årsmöte men konfirmeras vid kommande årsmöte
2021.

§ 20 Övriga frågor

Ordförande Barbro Johansson informerar om att byalaget haft besök av fritidschef
Håkan Andersson Sjöbo kommun. Vid detta tillfälle diskuterades den renovering som
sockenstugan är i behov av. Prioritet nummer ett är att iordningställa en
handikappanpassad toalett.
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Diskussion förs kring pianot som finns i sockenstugan. Beslutas att säljas eller
byggas om.

Diskussion förs kring ansökan av medel från Allmänna Arvsfonden för att kunna
iordningställa toaletten. Förslaget bifalles.

§ 21 Mötets avslutande

Barbro Johansson avtackar avgående Yngve Nilsson för mycket goda insatser under
sina år inom byalaget och styrelsen.

Karin Nilsson avtackas för mycket goda insatser inom valberedningen samt för
mycket gott arbete inom byalaget och skötsel av sockenstugan.

Ordförande tackar samtliga närvarande för ett givande årsmöte och förklarar mötet
avslutat.

Ulla Sjunnesson Bodil Andersson Per-Ake Nilsson

Sekreterare Justeringsman Justeringsman
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