Protokoll

2021-07-13

Årsmöte Hedens Byalag 2021-07-04
Plats: Hedens bystuga kl. 14.30

Vid årsmötet diskuterades följande punkter.
1. Mötets öppnande och fastställning av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändring.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman ansåg att årsmötet var behörigt utlyst.

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman, samt två justeringsmän
att justera dagens protokoll
Till mötets ordförande valdes Roger Åström och till sekreterare Björn Quickers. Till
justeringsmän valdes Anders Timblad och Ingvar Änges.

4. Verksamheten i byn, rapport från bystyrelsens arbete
Ordförande Roger berättade om arbetet under året som bl.a handlat om inköp av
julgransbelysning. På grund av pandemin så ställdes traditionella aktiviteter som
valborg- och midsommarfirande tyvärr in. Tid har även ägnats åt att bevaka byvägsoch avloppsfrågorna.
Stämman godkände berättelsen.
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5. Kassarapport. Revisorernas rapport. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
Kassör Betty Borggren gick igenom kassarapporten.
Revisorernas rapport lästes upp där revisorerna Ann-Britt Thulin och Anna-Karin
Hulterström godkänt redovisningen.
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

6. Val av styrelsemedlemmar
Ordförande Roger Åström omvaldes på två år.
Kassör Betty Borggren omvaldes på två år.
Till ledamot valdes Ingrid Abrahamsson på två år.
Det beslutades att införa ett arvode till kassören på 1000kr/år.

7. Ansvarig för uthyrning av bystugan och avgifter
Det beslutades att gårdsavgiften skulle vara oförändrad på 300kr per hushåll.
Det beslutades att avgiften för hyra av bagarstugan skulle vara 300kr per familj och
dag både för bybor och icke bybor.
Det beslutades att avgiften för att hyra bystugan skulle vara oförändrad på 300kr per
familj och dag för bybor men höjas till 1000kr för icke bybor.
Som ansvarig för skötseln av bystugan på insidan samt uthyrning valdes Anita
Lemon. För utsidan blev Olle Abrahamsson ansvarig sommartid och Kent Fisk
ansvarig vintertid.

8. Val av valberedning för ett år. Val av revisorer för ett år.
Till valberedningen valdes Björn Östlund och Bert Lindberg. Som revisorer omvaldes
Ann-Britt Thulin och Anna-Karin Hulterström.

Sida 2

Protokoll

2021-07-13

9. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

10. Mötets avslutande.
Mötets ordförande Roger förklarade mötet avslutat.

Skrivet av sekreterare

Ordförande

Björn Quickers

Roger Åström

Datum

Datum

Justerare

Justerare

Anders Timblad

Ingvar Änges

Datum

Datum
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