Styrelsemöte nr 10 med Arilds Byalag onsdagen den 5 april 2022
Plats: Hos Lisa Båtelsson, Glarhallavägen, Arild
Närvarande:
- Lisa Båtelsson
- Roger Andersson
- Clas Hellstrand
- Helena Heuman
- Johan Lönnquist
1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av förslag till dagordning
Förslag till dagordning godkändes efter tillägg av punkter under Övrigt.

3.

Godkännande av protokoll från föregående styrelsemöte
Protokollet godkändes.

4.

Förberedelser till årsmötet
4.1

Valberedningen föreslår omval av Mats Mjörnemark och Helena
Heuman som styrelseledamöter på två år, omval av Eva Gauffin som
styrelsesuppleant på ett år och nyval av Marco Wramén som
styrelsesuppleant på ett år efter Pia Hansson, som ombett sig omval.
Valberedningen föreslår omval av revisorerna Anette Weibull och Björn
Fernström på ett år och omval av revisorssuppleanten Sverker
Johansson på ett år.

42

Verksamhetsåret 2022
Verksamhetsberättelsen är i stort klar. Förslaget skickas till övriga i
styrelsen.

4.3

Årsbokslutet kommer att bli klart snart. Som det nu ser ut har vi ett
överskott.

4.4

Kallelse
Mats kommer att lägga ut kallelsen på Arild.se och på Facebook och
tydligt ange tid och plats för årsmöte. Deltagande anmäls senast 20 april
för dem, som önskar kaffe efter årsmötet. Kallelsen kommer också att
sättas upp på samtliga anslagstavlor i byn.

Bokslut och verksamhetsberättelse kommer att finnas på Arild.se. Ett
antal papperskopior kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.
4.5

Lars Noltorp tillfrågas om ordförandeskap och Helena föreslås som
sekreterare.
Röstlängd upprättas under mötet.

5.

Valborgsfirande
Tillstånd är ännu inte klart. Clas kontaktar polisen på nytt i tillståndsfrågan.
Firandet startar kl 18:00. Bygdekören och Leif i Bräcke är vidtalade. Talare är ännu inte
klart. Om ingen utomstående åtar sig uppdraget faller det på Johan att hälsa alla
välkomna.
Helena åtar sig att ordna el till högtalaranläggningen.

6.

Övriga frågor
6.1

Nostalgigruppen behöver hyra lokaler för sina möten eftersom de ofta
är ganska många. Clas har kommit överens med Mölle byalag att vi kan
nyttja stationshuset i Mölle för det facila priset av 50 kr. Styrelsen
föreslår att Nostalgigruppen använder sig av detta.

6.2

Claes Ståhle har tagit initiativ till en välgörenhetskonsert för insatser för
Ukraina. Flera personer har förklarat sig beredda att lämna donationer
till projektet under förutsättning att byalaget tar på sig ansvaret som
projektledare och lämnar ett bidrag om 10 000 kr. Tanken är att
donationerna ska täcka kostnaderna för projektet och att alla
biljettintäkter ska gå till Läkare utan gränser. Om donationerna mer än
täcker kostnaderna ska överskottet gå till Läkare utan gränser.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Nytt konto har öppnats för
att alla kostnader och intäkter ska redovisas separat från byalagets
övriga ekonomi.

7.

Nästa möte
Beslöts att en kort avstämning inför årsmötet görs per capsulam.
Nästa fysiska möte är först det konstituerande, som äger rum direkt
efter stämman, och därefter sedvanligt styrelsemöte tisdagen 10 maj kl
18:30 hos Lisa.

