
Protokoll fört vid årsmöte med Tibble-Lycka Byförening 

Torsdag 27 februari, 2014 kl 19,00 
 

§ 1 Mötet öppnas. 

        Mötet öppnas och ordförande Ylva Liss hälsar alla välkomna. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare till årsmötet. 

 

 

Årsmötet beslutar att; utse Ylva Liss till ordförande och till sekreterare Inga-Lill Smedh 

     Liss för årsmötet.       

       

§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 

 

      Årsmötet beslutar att; utse Peter Bergsten och Gunnar Storén till att justera årsmötets   

      protokoll 

 

§ 4 Fastställande av dagordning. 

 

      Årsmötet beslutar fastställa upprättad dagordning 

 

§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

      Kallelse har skett genom annonsering vid byns brevlådor samt på byföreningens hemsida 

       

      Årsmötet beslutar att godkänna mötets utlysande då det skett i behörig ordning. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse                     . Bil. 1 och  Bil.2   

    Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden årsmöte 2013-2014 redogörs av ordförande. 

                                                   

   Årsmötet beslutar att; godkänna verksamhetsberättelse och den ekonomiska redogörelsen. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse. 

      Läses upp av ordförande. 

 

     Årsmötet beslutar att: godkänna revisorernas berättelse                                                 Bil.3 

 

§ 8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

    Årsmötet beslutar att; bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

 

§ 9 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. 

 

     Ordförande föredrar lagd budget  och förslag på reparationer/investeringar 

      för 2013.                                                                                                                   Bil.4                 

     Årsmötet beslutade; godkänna lagd budget.     

       

§ 10 Genomgång av föreningens organisation/kommitté.                                                Bil.5                                       

        Vakans som ansvarig för uthyrning av kyrkbåtar, tas upp för forts. diskussion på styrelsemöte 

        Ansvarig för bryggor utses Totte Modigs 

        Årsmötet beslutar att; godkänna lagda förslag.                                                          

 



 

§ 11 Fastställande av frivillig avgift enligt § 4 i stadgarna. 

 

      Årsmötet beslutar att; bibehålla och rekommenderar summa á 100 kr/vuxen och hushåll. 

 

§ 12 Val av ordförande, ledamöter, ersättare, kommitté ansvariga samt revisorer 

 

     Årsmötet beslutar att; 

     Välja Ylva Liss som ordförande på ett år 

     Välja Björn Rehnström som ledamot på två år 

     Välja  Jörgen Britts  som ledamot på två år. 

      

     Välja Olle Markus som ersättare på ett år 

     Välja Emma Grubbström som ersättare på ett år 

      Välja Totte Modigs som ersättare på ett år 

           

    Välja Lars-Åke Lundkvist och Jan Hoback till revisorer på ett år och Sven Roos som 

     ersättare på ett år. 

    

     Välja Martin Solén till valberedningen i samråd och hjälp av styrelsen. Martin får även i uppdrag 

      att försöka få någon mer att hjälpa till i valberedningen. 

      

§ 13  Inkomna motioner 

         Inga inkomna motioner. Brev från Gösta Hanses läses upp gällande Bystugan och påfart till      

         Sågmyravägen, daterat 131004. Diskussion om hur få byfolk att använda bystugan mer samt 

          vara mer delaktiv i olika aktiviteter, fler styrmän behövs etc. 

 

§ 14  Övriga frågor 

- Information om komman de aktiviteter, Bystugans 25 års jubileum, melodikryss, Rönnblad 

som kommer och berättar om byarna. Information om att styrelsen beslutat att alla bybor 

oavsett tidigare överenskommelser måste betala bryggavgift för att behålla bryggplats, 

avgiften höjts till 400kr/år och plats. 

-  

§ 14 Mötet avslutas 

   Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

 

   Tibble 27februari, 2014               

……………………………                                       ………………………………… 

Ylva Liss ordförande                                                 Inga-Lill Smedh Liss sekreterare 

 

 

…………………………………..                         ……………………………………………                                                                                                                        

Peter Bergsten protokolljusterare                           Gunnar Storén protokolljusterare 

 

 

 

 

 

  Närvarolista                                                                                                                 Bil 6 
 


