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Protokoll för Gärdala Byalags årsm öte ZOZL
Datum: 2021,"06-A6, kl 1L.00
Plats : badplatsen Groveda
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Faststä*§mmde mw reåstfiå§r:gd
Fastställdes röstlängden
för stämman. 1"7 hushåll/fastigheter var representerade.
----o-----
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*rdfrir*nde f**r stämmar.t

Valdes Catarina |acobsson

S.

till ordförande för stämman.

Va§ av sm$qneterare

$cå,n

stämtmanr

Valdes Magnus Johansson till sekreterare för stämman.

4.

Va§ mw tw;& §ustenarm
Valdes Marianne Robertsson och Anders Geidne att justera protokollet"

S. Fr#ge mrffi

$qm§§e§sm t§§§ m*åfrnrurwam

behmn§gem

skett

Konstaterades att stämman behörigen utlysts och kallelse skickats ut inom angiven tid.

L

ffi.

Styrelsmms fmrva§äm$mgsherätte&ss

Catarina facobsson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
Styrelse för Gärdala byalag har under 2020 varit:

(

\-

Catarina facobsson, ordförande fr o m årsmötet
Agneta Nåbo, kassör
Magnus f ohansson, sekreterare
Elin Gustafsson, Theodora Arnadottir, ledamöter
Helena Helgesson, Kalle Bergstedt, suppleanter
Styrelsen har haft 6 potokollförda möten under ZOZ0.
Det gångna verksamhetsåret har präglats av coronapandemin, flera inplanerade
aktiviteter har fått ställas in. Följande har ändå kunnat genomföras:

-

Röjning på Östgötaleden genomfördes den 26 apriloch 25 oktober.
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Gökotta 10 maj.
Årsmöte, inklusive badplatsröjning, 6 juni.

Kassören Agneta Nåbos kassarapport:

L

Ingående balans per den L/L 2020 var 31 420,33 kronor, utgående balans per den
31,112 202A var 34 L37,53 kronor. Det innebär ett positifi resultat pä2 717,20 kronor.
Viktigaste utgifter har under 2020 uppgått till 2 704:-, främst driftskostnader ftank,
webbhotell) samt digital karta. Intäkter under 2020har varit 5 707-,i form av
ersättning for skötsel av badplats, ledröjning samt medlemsavgifter,
Under verksamhetsåret 2020 hade föreningen 54 medlemshushåll.
Godkände stämman styrelsens förvaltningsberättelse.
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ffi*wäsms"erm&§ fuerättels*
Revisor för verksamhetsåret 2A20har varitAnna Eklöf. Revisorn finner ingen anledning
titrl anmärkning varfor ansvarsfrihet för den avgående styrelsen föreslås.
7
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Srågmn &rffi äms\ransfräheä f*$r sägrmiserx

Beviljade stämman den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

S.

ffiesäcxt ffi§?T ffitr?wåflmdandm ffiv ärppk#Ey?rsen wämsä e§*mr tffielqamdm acr
r,E pp$(#*?? $TT er§ $m n§ axmt u nde r rä kmreskm
Wsi& rct
Godkände stämman att uppkommen vinstfförlust förs över till nästa verksamhetsår.
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Bygdepeng för 2021kan inte sökas. Bygdepeng ska sökas för Z0ZZ.

åffi" Fas&sä§§§effide ffiv årsevglft

f*r

kmmmarnde mnbetssn
Förslag från föregående års stämma att höja rnedlemsavgift till 100:- har inte varit
aktuell i och med den låga aktivitetsgraden under pandemiåret. Styrelsen föreslår därför
oförändrad avgift för 2022.
Faststätrldes årsavgiften för kommande år

ää.

till

75 kronor per medlem/hushåll.

*r

Vm$ äv ffirdfffirärcd* frq$n etä
Mats Nåbo redogjorde för valberedningens förslag.

Valberedningens förslag var omval av Catarina |acobsson som ordförande för Gärdala
byalag.
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Förslagetgodkändes och Catarina valdes om som ordförande på 1 år.

§ä. Wa§ aw **dmnr«åter tåäl styrmls*n
Val av ledamöter för styrelsen; nyval/omval enligt valberedningens förslag.
Ordinarie ledamöter, 2 år:
- Ia Helgesson, omval
- Kalle Bergstedt, nyval
- Mia Sandell, nyval

L

Suppleant, l år:
- Magnus |ohansson, ffllnadsval

t

Förslagen godkändes av stdmman.

,

ä#. Wm§ mw r*vfrsffir
Valberedningens förslag Anna Eklöf valdes till revisor på 1 år,

ä4,

Vmä äw

rffiw§§*rssupffi*e#nt

Valberedningens förslag Tore Olsson valdes till revisorssuppleant på 1 år.

åS- Vm§ aqr twå pwrssffier t§*$ wasberedmång
Valde stämman till valberedning Mats Nåbo och Anders Frithioff på 1 år vardera.

l.-

(

åffi" &rrurmä§da ärendem o*h

eåtrnfrga

Inga anmälda ärenden hade inkommit

fr;&gor

till styrelsen.

Frågor som togs upp under mötet:

L

-

Catarina Jacobsson informerade om den planerade familjedagen. Datum är satt
Med rådande coronarestriktioner är det fortfarande
osäkert i vilken form vi kan genomföra aktiviteten. Beslut fattas närmare det
planerade datumet.
En tovningskurs är planerad till hösten. Kursen är redan fulltecknad, men om
intresse finns kan eventuellt ytterligare ett kurstillfälle ordnas. Kontakta
Catarina.
En läderkurs är planerad till hösten i samarbete med |onssons sadelmakeri i
Opphem. Mer information kommer efter sommaren. Kontakta Kalle.
En ympkurs har genomförts under våren, kursledare Ture Göransson.
Röjning på östgötaleden planeras till 24 oktober.

till lördagen den 21 augusti.

-

Information om program och aktiviteter fås via byalagets hemsida och nyhetsbrev.
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MXöäe§s *ws§mtandw
Förklarade ordförande mötet avslutat och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet

Magnus foh

L
L

Ordförande vid

\-(/Äl9t\

Catarina Iacobsso
^J\^NJ

L
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