
 

Protokoll fört vid årsmöte med Tibble-Lycka Byförening 

Torsdag 25 februari, 2016 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 Rune Fändriks och Margareta Gunsarfs till  protokoll justera och 

      rösträknare för  årsmötets   

       

 

§ 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 2015-2016 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 2016.                                                                                                                   Bil.4                 

     Årsmötet beslutade; godkänna lagd budget.     

       

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

      Tävlingsrodd ansvarig Tomas Bergsten         

      Revidering av ansvariga för Sturlinda, ansvariga Björn Rehnström och Jan Hållnissa 



 

        

Högtider och midsommar får styrelsen hjälpa till med detta 

        Årsmötet beslutar att; godkänna lagda förslag.                                                          

 

 

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

 

      Årsmötet beslutar att; bibehålla och rekommendera 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 omval av Björn Rehnström som ledamot på två år 

     Nyval av Sofie Bergsten som ledamot på två år. 

      

     Välja omval Totte Modigs som ersättare på ett år 

     Välja Jörgen Britts som ersättare på ett år 

      Nyval av Elisabet Ingels 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. 

    

     Till valberedningen väljes Ingrid Limström och Ann-Marie Andersson på ett år 

      

 

§ 13  Inkomna motioner 

         Inga inkomna motioner. 

 

 

§ 14  Övriga frågor 

- Facebook grupp Tibble-Lycka Byar, ungefär samma info som på hemsidan, ansvarig Jennie 

Holve 

- Info om Grannsamverkan av Börje Hoback, beslutas att informationsmöte för alla bybor 

kommer att ske onsdag 6 april kl 19:00 

- Ångbåtsbryggan behövs repareras, oklart hur mycket det kräver och kostnaden för detta, 

Åke Danielsson kommer att titta på bryggan och vad som behövs göras, intresserade är välkomna 

att delta lördag 27/2 kl 10:00. Ev ansöka hos Leksands Sparbank för ekonomiskt stöd 

- Diskussion gällande midsommarfirandet i Tibble. Beslut att inte ha någon servering i 

bystugan i år, börja med barnens majstångsresning kl 19:30, Anders Tull håller i detta och 

därefter gemensam marsch till stora Majstången 

- Önskemål om ny spis till köket på nedre plan 

- Skadedjursbekämpning, möss finns i bystugan, kontakt tas med Försäkringsbolag om detta 

- Diverse aktiviteter föreslås för bättre gemenskap av bybor, tipspromenad, brännboll, ev 

disco i bystugan för yngre ungdomar efter midsommarfirandet mm 

- informationsbroschyr om byarna och aktiviteter lämnas personligen till nyinflyttade 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 15 Mötet avslutas 

   Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

 

   Tibble 25 februari, 2016 

               

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

Ylva Liss ordförande                                                 Inga-Lill Smedh Liss sekreterare 

 

 

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

Rune Fändriks protokolljusterare                           Margareta Gunsarfs protokolljusterare 

 

 

 

 

 

  Närvarolista                                                                                                                 Bil 6 


