Protokoll fört vid Farhults Byaförenings årsmöte 2019-06-23
Plats: Festplatsen, Farhult

1.

Årsmötet öppnas.
Föreningens ordförande Katarina Nilsson 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 inkl. styrelsen.

5.

Val av ordförande för årsmötet.
Mötet valde Katarina Nilsson 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 Roger Hansson och Bengt Nilsson till justerare och rösträknare.
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8.

Verksamhetsberättelse.
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret,
vilken godkändes.

9.

Ekonomisk redovisning för 2018.
Kassören Inger Heidne läste upp resultat- och balansräkning och sammanfattade
föreningens ekonomiska läge per den 2019-05-31. Inger gjorde följande
kommentarer: Vi har 234 betalande medlemmar och att vi under året haft en
extra kostnad genom att vi kompletterat festplatsen med ytterligare 40 st.
klappstolar.

10.

Budget för 2019.
Inger Heidne läste upp budgeten för 2019. Budgeten innehåller bl.a. poster för
investering i ny toalett och ommålning av byggnaderna på festplatsen. Här finns
även med kostnader för blommor i blomlådor. En kostnad på 400 SEK/2 st.
lådor. Vi har 8 st. lådor runt om i Farhult, placerade i par som väghinder.

11.

Revisionsberättelse.
Revisorn Jonas Bonde läste upp revisionsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret, vilken godkändes.

12.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2018/2019.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

13.

Fastställande av medlemsavgift för år 2020.
Medlemsavgiften fastslogs till oförändrat 200 SEK/år och familj.
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14.

15.

Val av styrelse.

Ordinarie:
Katarina Nilsson
Hans Hansson
Inger Heidne
Staffan Kappelin
Caroline Lindman
Louise Krabbe

ett år
ett år kvar
ett år kvar
två år
två år
ett år kvar

Suppleant:
Pernilla Ahlström

ett år kvar

Nyval:
Ewa Wictor

suppleant, två år

Avgår:
Inger Vilborg

avtackas med blomma

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

16.

Val av revisorer.
Årsmötet valde:

17.

Lars Gudmundsson
ett år kvar
Jonas Bonde
två år
Henrik Persson (suppleant) ett år kvar

Val av valberedning på ett år.
Årsmötet valde:

Anitha Andersson (sammankallande)
Bengt Paulson
Roger Hansson nyval.
Åke Lindroth avgår.
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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 från medlemmar, men däremot hade styrelsen en motion om att
ändra bokslutsperioden. Det beslutades att ändra perioden från 1/6-31/5 till 1/530/4. Anledningen är att revisorerna behöver mer tid med att granska föreningens
räkenskaper. Styrlesen kallas till extra årmöte den 25 augusti för att ändra
stadgarna.

21.

Övriga frågor.
•
•

•
•
•
•

•

Styrelsen frågade mötet på vilket sätt vi skall kommunicera vår
information? Vi har idag hemsida, Facebook, Instagram och byns
anslagstavlor. Hemsida och anslagstavlor är bästa sättet tyckte mötet.
Det kom önskemål om fler fågel- och blomstervandringar. Ulrik Alm har
haft fågelvandringar och styrelsen ska kontakta honom kring detta
önskemål. Gunvor Andersson (tidigare ordförande) har haft
blomstervandringar och även hon ska kontaktas.
Vindskydd i eller runt grillhuset nere vid stranden? Ordföranden
kontaktar kommunen i denna fråga.
Anmärkningar på att stativen till postlådor runt om i byn är på sina ställen
i dåligt skick. Detta är ingen fråga för byaföreningen utan varje
”postlådegrupp” är själva ansvara för underhållet av stativen.
Rensning av stranden från tång? Vi tar upp frågan på nästa styrelsemöte.
Ordföranden informerade om kontakten med Höganäs Energi. De har
kontaktat Farhults Byaförening om att skriva avtal med byborna. Idag har
varje hushåll sitt avtal och många har säkert redan Höganäs Energi.
Ordförande lägger upp länken och information/intresseanmälan på
föreningens hemsida. Finns intresse kan avtalet börja gälla från jan 2020.
Styrelsen propagerade för att fler kan hjälpa till med olika sysslor i
föreningen och är då välkomna att kontakta ordförande Katarina Nilsson.
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22.

Avtackningar.

Inger Vilborg och Åke Linderoth avtackades med blomma av ordförande.

23.

Mötets avslutande.
Katarina Nilsson tackade för intresset och förklarade årsmötet avslutat.

Farhult 2019-06-23

Vid protokollet:

Ordförande

______________________________
Staffan Kappelin

_________________________
Katarina Nilsson

Justeras:
______________________________
Roger Hansson

______________________________
Bengt Nilsson
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