



 Arilds Byalags digitala årsmötes protokoll som pågick från 19 juni till och med den 
7 juli 2020.


Enligt föreningens stadgar skall ett ordinarie årsmöte hållas före april månads utgång. På grund av 
rådande pandemin har årsmötet skjutits upp i avvaktan på händelseförlopp och besked från 
myndigheterna och styrelsen har valt att hålla ett digitalt möte i syfte att kunna genomföra ett 
årsmöte. 

Närvarande (i detta fall svarat med mail alt muntligt vid uppföljningsmöte): 

Årsmöte 
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän.     

Ordförande för årsmötet,  
Förslag och beslut: Henrik Wettin 

      Sekreterare för årsmötet,  
  Förslag och beslut: Lisa Båtelsson 

  Justeringspersoner för årsmötet,  
  Förslag och beslut: Lena Jansson och Rolf  Lundgren 

2. Fastställande av att mötet blivit utlyst enligt stadgarna. (Föreningen håller ordinarie årsmöte 
före april månads utgång. Styrelsen utfärdar kallelse till årsmöten genom anslag eller annons 
minst sex dagar i förväg).  

Winni Fejne Clas Hellstrand

Monica Oldsberg Birgitta Hellstrand

Eva Gauffin Maria Johansson Englund

Karin och Göran Elsmén Johan Lönnquist

Rolf Lundgren Björn Widell

Krister Tehlin Helena Heuman

Lars och Kristina Bergwall Mats Mjörnemark

Maria och Sten Tyrberg Claes Lundgren

Caroline del Corral Christoffer Petersson



      För årsmötet aktuella handlingar har mejlats till samtliga prenumeranter av nyhetsbrevet   
  Byaläget och även gjorts tillgängliga för nedladdning under Arilds Byalags flik på hemsidan   
  www.arild.se   
      Fastställdes  

3. Styrelsens årsberättelse inklusive bokslut för godkännande.  
 Tre (3) dokument  

• Arild Byalags förvaltningsberättelse 2019,  

• Arild Byalags Årsbok 2019  

• Resultaträkning 2019 o budget 2020.  

 Beslut:  

• Arild Byalags förvaltningsberättelse 2019, godkändes av årsmötet 

• Arild Byalags Årsbok 2019 godkändes av årsmötet 

• Resultaträkning 2019 o budget 2020 godkändes av årsmötet 

4. Revisorernas berättelse.  
 1 dokument (Arild byalags Revisionsberättelse) 
 Beslut:  
 Revisorernas berättelse godkändes av årsmötet 
       
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.   
  Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  
     (Styrelsen deltog   inte i beslutet) 

6. Val av byalagets ordförande.  
  Valberedningens förslag är Elisabet Lundgren Båtelsson (Lisa Båtelsson).  
      Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
       
7. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  
      Valberedningen föreslår följande (1 dokument)  
      Val av ordinarie ledamöter 

• Christopher Pettersson,	 1 år kvar, går upp från suppleant till ordinarie

• Mats Mjörnemark, omval 2 år

• Helena Heuman, nyval 2 år

• Clas Hellstrand,	1 år kvar

• Johan Lönnquist, 1 år kvar

• Björn Widell, 1 år kvar


	 Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.


	 Val av styrelse suppleanter   
•  Pia Hansson, nyval 2 år


http://www.arild.se


•  Eva Gauffin, nyval 2 år


     Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.


8. Val av två revisorer och en suppleant.  
  Valberedningens förslag (enligt dokument i punkt 7) är  

• Anette Weibull och Björn Fernström samt  

• Sverker Johansson som revisorssuppleant.   
      Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

9. Val av valberedning om två ledamöter varav en är sammankallande.  
      Förslag: Göran Elsmen och Monica Oldsberg.  
      Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

10. Fastställande av årsavgift. 
 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften justeras till 200:- och att den är personlig. 
     En medlem presenterade ett motförslag: Enskild medlem 250 kr, familjemedlemskap 350   kr.  

     Beslut: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften justeras enl. styrelsens förslag; 
     Personlig avgift på 200 kr. 

11. Skriftliga eller muntliga framställningar som ingetts till styrelsen senast tre dagar i förväg av 
enskilda medlemmar. 

      Behandlas vid en extra föreningsstämma . 
      Inkomna förslag och ideer om verksamheten överlämnas till den nya styrelsen för hantering 

• Förslag att bilda en arbetsgrupp med uppgift att övervaka och ev. åtgärda de brister i 
grönområdesförvaltningen som kan uppstå i och med att kommunen har tagit över 
vägföreningen med bland andra uppgifter skötsel av grönområden. 

• Förslag att särredovisa Bo Folkvis fond och hur den används i Arild Byalags balans och 
resultaträkning.  

12. Eventuella förslag från styrelsen.   
      Inga


