
Protokoll fört vid årsmöte med Tibble-Lycka Byförening.  

Torsdagen den 22 februari 2018 kl. 19.00 

 

§ 1  Mötet öppnas 

Mötet öppnas och ordförande Ylva Liss hälsar alla välkomna. En kort presentation av 

mötesdeltagarna gjordes. 

§ 2  Val av ordförande och sekreterare till årsmötet 

Årsmötet beslutar att: utse Ylva Liss till ordförande och Ingrid Limström till sekreterare för årsmötet. 

§ 3  Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 

Årsmötet beslutar att: utse Johnny Stormats till protokolljusterare och rösträknare för årsmötet. 

§ 4  Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutar att: 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 2017 redogörs av ordföranden. 

Årsmötet beslutar att: godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen. 

§ 7  Revisorernas berättelse                                                                               Bil. 3 

Revisionsberättelsen lästes upp av ordföranden. 

Årsmötet beslutar att: godkänna revisorernas berättelse. 

§ 8  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Årsmötet beslutar att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

§ 9  Fastställande av budgeten för kommande verksamhetsår              Bil. 4 

Årsmötet beslutar att: fastställa budgeten med ett underskott på 63.000 SEK. 

§ 10  Fastställande av verksamhetsplan för 2018                                     Bil. 5 

Årsmötet beslutar att: fastställa verksamhetsplanen för 2018. 



§ 11  Genomgång av föreningens organisation/kommittéer          Bil. 6 

Tävlingsrodd: Jan Hållnissa 

Sturlinda: Björn Rehnström och Jan Hållnissa 

Högtider och midsommar får styrelsen hjälpa till med. 

Årsmötet beslutar att: godkänna lagda förslag. 

§ 12  Fastställande av frivillig avgift enl. §4 i stadgarna 

.Årsmötet beslutar att: bibehålla och rekommendera summan 100 kr/vuxen och hushåll. 

§ 13  Val av ordförande, ledamöter, ersättare, kommittéansvariga samt revisorer 

Årsmötet beslutar att: 

Omval av Ylva Liss som ordförande för 1 år 

Omval av Tomas Bergsten som ledamot 2 år 

Nyval av Johnny Stormats som ledamot 2 år 

Omval av Totte Modigs som ersättare 1 år  

Omval av Elisabet Ingels som ersättare 1 år 

Nyval av Ann-Kathrine Hultgren 1 år 

Omval av Lars-Åke Lundkvist och Jan Hoback som revisorer 1 år och Sven Roos som revisorsersättare  

1 år 

Omval av valberedning Anne-Marie Andersson, sammankallande, och Ingrid Limström 1 år. 

§ 14  Inkomna motioner 

Inga inkomna motioner. 

§ 15  Fastställande av hyror av bystuga och kyrkbåtar 

Årsmötet beslutar att: hyran för ortsbor ska vara oförändrad och för externa hyresgäster höjs hyran 

från 2019. Hyran för kyrkbåtar höjs redan från 2018. 

  



§ 16  Övriga frågor 

Ann-Kathrine Hultgren informerade om att det kan finnas bidrag att söka för skötsel och 

investeringar för bystugan. 

Framfördes följande förslag/önskemål: 

Bakbord bagarstugan bör bytas ut. 

Näten på fotbollsmålen bör bytas ut. 

Stenar/plattor utanför bagarstugan bör tas bort. 

 

§ 17  Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingrid Limström 

sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Ylva Liss    Johnny Stormats 

Ordförande    protokolljusterare 

 

 

Närvarolista                                                                                   Bil 7 

 


