Protokoll fört vid Farhults Byaförenings årsmöte 2018-06-24
Plats: Festplatsen, Farhult

1.

Årsmötet öppnas.
Föreningens ordförande Gunvor Andersson förklarade årsmötet öppnat.

2.

Fråga om årsmötet är korrekt tillkännagivet.
Mötets tillkännagivande enl. stadgarna godkändes.

3.

Fastställande av dagordningen.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

4.

Fastställande av röstlängd för årsmötet.
22 stycken röstberättigade medlemmar var närvarande.

5.

Val av ordförande för årsmötet.
Mötet valde Gunvor Andersson som ordförande.

6.

Val av sekreterare för årsmötet.
Mötet valde Staffan Kappelin som sekreterare.

7.

Val av två justerare tillika rösträknare för årsmötet.
Mötet valde Anitha Andersson och Bengt Nilsson till justerare tillika rösträknare.
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8.

Verksamhetsberättelse.
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret,
vilken godkändes. (bilaga 1)

9.

Ekonomisk redovisning för 2017.
Revisorn Lars Gudmundsson läste upp resultat- och balansräkning och
sammanfattade föreningens ekonomiska läge per den 2018-05-31. Föreningen
har fortsatt god ekonomi. I balansräkningen finns det med en månadskolumn för
maj månad, vilket förvillade tolkningen av siffrorna.
Vi ser över sättet att skriva ut balansräkningen till nästa årsmöte. (bilaga 2 och 3)

10.

Budget för 2018.
Någon budget för 2018 kunde inte presenteras. Det finns förslag på budget men
den har inte fastställts av styrelsen. Styrelsen får därför återkomma när man har
beslutat om den. Den ska sedan presenteras på hemsidan. Gunvor kunde dock
berätta att planer för 2018 är bättre toalett på festplatsen, nya anslagstavlor i
Farhult till en kostnad på ca 7 000 SEK (20 st.), samt eventuellt inköp av nytt
tält.

11.

Revisionsberättelse.
Revisorn Lars Gudmundsson läste upp revisionsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret, vilken godkändes. (bilaga 4)

12.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2017/2018.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. I
beslutet deltog inte styrelsens ledamöter.

13.

Fastställande av medlemsavgift för år 2019.
Medlemsavgiften fastslogs till oförändrat 200 sek/år och fastighet.

14.

Val av styrelse.
Kvarstående ett år:
Ordinarie:
Hans Hansson
Inger Heidne
Staffan Kappelin
Caroline Lindman
Katarina Nilsson
Ersättare:
Inger Vilborg
Nyval:
Louise Krabbe
Pernilla Ahlström

ordinarie, två år
suppleant, två år

Avgår:
Gunvor Andersson (ordförande)
Marléne Kreutz
Bengt Paulson

15.

Val av föreningens ordförande på ett år.
Årsmötet valde Katarina Nilsson.

16.

Val av revisorer på ett år.
Årsmötet valde:

17.

Lars Gudmundsson
Jonas Bonde
Henrik Persson (suppleant)

Val av valberedning på ett år.
Årsmötet valde:

Anitha Andersson (sammankallande)
Åke Lindroth
Bengt Paulson
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18.

Val av festkommitté på ett år.
Årsmötet valde styrelsen i sin helhet.

19.

Propositioner.
Det fanns inga.

20.

Motioner.
Det fanns inga.

21.

Övriga frågor.
•

•

•

22.

Anitha från valberedningen presenterade ett förslag om att Mölle- och
Byaföreningen kunde gå samman. Bengt Nilsson som är ordförande i
Mölleföreningen svarade att det inte kommer att bli aktuellt.
Mölleförenings verksamhet är att arbeta med kulturarv samt att dra in
pengar till detta. Däremot menar han att föreningarna kan ha ett fortsatt
gott samarbete.
Svårigheter att få medlemmar till styrelsen påtalades. Förslag framfördes
att valberedningen får vara mer aktiv genom att personligen kontakta folk
i byn. Anitha i valberedningen svarade med att anslag har funnits på
anslagstavlorna om att aktivt anmäla sitt intresse för byaföreningens
arbete. Ingen har svarat på detta.
Leksaker på festplatsen? Detta är en kommunal fråga och har tidigare
diskuterats med kommunen. Kommunen bestämmer var lekplatser skall
placeras.

Avtackningar.
Marléne Kreutz och Bengt Paulson avtackades av ordförande Gunvor Andersson.
Avgående ordförande Gunvor Andersson avtackades av den nytillträdda
ordföranden Katarina Nilsson. Samtliga avtackades med blommor.

23.

Mötets avslutande.
Gunvor Andersson tackade för intresset och för den tiden hon varit ordförande i
föreningen samt förklarade årsmötet avslutat.

Farhult 2018-06-24

Vid protokollet:

Ordförande

______________________________
Staffan Kappelin

_________________________
Gunvor Andersson

Justeras:
______________________________
Anitha Andersson

______________________________
Bengt Nilsson
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