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Protokoll	  för	  Gärdala	  Byalags	  årsmöte	  2014	  
2014-‐06-‐07	  
	  

1. Fastställande	  av	  röstlängd	  
Fastställdes	  röstlängden	  för	  stämman.	  10	  hushåll/fastigheter	  var	  representerade.	  

2. Val	  av	  ordförande	  för	  stämman	  
Valdes	  Magnus	  Johansson	  till	  ordförande	  för	  stämman.	  	  

3. Val	  av	  sekreterare	  för	  stämman	  
Valdes	  Per	  Pettersson	  till	  ordförande	  för	  stämman.	  

4. Val	  av	  två	  justeringsmän	  
Valde	  Mats	  Nåbo	  och	  Jonna	  Bengtsson	  till	  justerare.	  

5. Fråga	  om	  kallelse	  till	  stämman	  behörigen	  skett	  	  	  
Konstaterades	  att	  stämman	  varit	  behörigen	  utlyst	  och	  kallelse	  skickats	  ut	  inom	  angiven	  
tid.	  

6. Styrelsens	  förvaltningsberättelse	  
Ordförande	  läste	  styrelsens	  förvaltningsberättelse	  för	  verksamhetsåret	  2013.	  Godkände	  
stämman	  denna.	  

7. Revisorernas	  berättelse	  
Revisionsberättelsen	  presenterades	  och	  kontrolleras,	  samt	  anses	  stämma.	  Kassören	  
kommenterar	  ekonomin	  genom	  att	  anmärka	  att	  föreningens	  bekymmer	  är	  att	  det	  finns	  
så	  mycket	  pengar	  i	  kassan;	  det	  finns	  85	  brevlådor	  som	  vi	  delar	  ut	  information	  i	  (det	  vill	  
säga	  potentiella	  medlemmar),	  och	  51	  betalande	  medlemmar	  under	  2013.	  	  
Per	  den	  31/12-‐13	  hade	  föreningen	  58.586	  kr	  på	  kontot.	  

8. Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Beviljade	  stämman	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  verksamhetsåret	  2013.	  
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9. Beslut	  om	  användande	  av	  uppkommen	  vinst	  eller	  täckande	  av	  
uppkommen	  förlust	  under	  räkenskapsåret	  

Godkände	  stämman	  att	  vinsten	  förs	  över	  till	  nästa	  verksamhetsår.	  

10. Fastställande	  av	  årsavgift	  för	  kommande	  arbetsår	  
Fastställdes	  årsavgiften	  för	  kommande	  år	  till	  75:	  per	  medlem/hushåll.	  

11. Val	  av	  ordförande	  för	  ett	  år	  
Valberedningens	  förslag	  till	  ordförande,	  Magnus	  Johansson,	  valdes	  till	  ordförande	  på	  1	  
år.	  

12. Val	  av	  ledamöter	  till	  styrelsen	  
Val	  av	  ledamöter	  för	  styrelsen	  nyval/omval	  enligt	  valberedningens	  förslag:	  
-‐	  omval	  2	  år	  vardera:	  Catarina	  Jakobsson,	  Per	  Pettersson,	  Agneta	  Nåbo	  
-‐	  nyval	  :	  Elin	  Frithioff	  2	  år	  
	  
Förslagen	  godkändes	  av	  stämman.	  

13. Val	  av	  revisor	  
Valberedningens	  förslag	  Ture	  Göransson	  valdes	  till	  revisor	  på	  1	  år.	  

14. Val	  av	  revisorssuppleant	  
Valberedningens	  förslag	  Tore	  Olsson	  valdes	  på	  1	  år.	  

15. Val	  av	  två	  personer	  till	  valberedning	  
Valde	  stämman	  till	  valberedning	  Mats	  Nåbo	  och	  Theodora	  Arnadottir	  på	  1	  år	  vardera.	  

16. Anmälda	  ärenden	  och	  övriga	  frågor	  
-‐	  Göran	  Jacobsson	  redogjorde	  för	  vad	  som	  hänt	  i	  bredbandsfrågan	  sedan	  kommittén	  
utsågs	  föregående	  år:	  Ekonomiskt	  förening	  har	  bildats,	  och	  infoträff	  är	  inplanerad	  till	  
den	  7/7	  -‐14	  på	  Kronstad	  loge.	  Målet	  är	  att	  få	  med	  90-‐100	  fastigheter	  i	  föreningen,	  
skriftlig	  info	  går	  ut	  v	  22.	  En	  grov	  kostnadskalkyl,	  vilken	  bygger	  på	  att	  vi	  erhåller	  
bidrag,	  uppgår	  till	  ca	  20.000:-‐	  per	  fastighet.	  

-‐	  Ture	  Göransson	  diskuterade	  vad	  som	  ska	  ske	  med	  överskottet	  i	  byalagets	  kassa.	  Ett	  
förslag	  är	  att	  ta	  hit	  Kajsa-‐Stina	  Åkerström	  för	  att	  hålla	  kulturafton	  i.o.m.	  hennes	  
anknytning	  till	  byn.	  Ture	  undersöker	  vad	  detta	  skulle	  kosta.	  

-‐	  Per	  Milberg	  ställde	  frågan	  om	  vi	  inte	  ska	  söka	  bygdepeng	  i	  år?	  Kassören	  (Agneta)	  
svarar	  att	  vi	  måste	  ha	  en	  utgift	  som	  bygdepengen	  ska	  täcka!	  Sådan	  utgift	  finns	  inte	  
planerad	  för.	  
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-‐	  Erik	  Johansson	  lyfter	  behovet	  av	  mer	  sand	  till	  badet	  och	  får	  svaret	  att	  sand	  beställs	  av	  
Kinda	  Kommun.	  Kassören	  (Agneta)	  ansvarar	  för	  frågan.	  Dessutom	  lyfts	  frågan	  om	  
huruvida	  vi	  vill	  tillåta	  eldning	  eller	  ej,	  då	  det	  skett	  att	  personer	  eldad	  på	  marken,	  i	  
brist	  på	  utmärkt	  plats.	  Alternativen	  är	  då	  att	  antingen	  förbjuda	  eldning	  eller	  
förbereda	  för	  eldning	  via	  anläggning	  av	  eldplats.	  Vi	  beslutar	  att	  vi	  inte	  vill	  förbereda	  
för	  eldning,	  då	  vi	  inte	  vill	  “locka”	  fler	  badare	  till	  stranden.	  Ett	  förslag	  blev	  att	  sätta	  upp	  
en	  infoskylt	  om	  vilken	  typ	  av	  badplats	  det	  är,	  samt	  vilka	  som	  sköter	  den	  (eventuellt	  
med	  kontaktuppgifter?).	  I	  och	  med	  denna	  diskussion	  råder	  osäkerhet	  kring	  vilken	  typ	  
av	  badplats	  det	  egentligen	  är	  -‐	  vi	  är	  osäkra	  på	  vilka	  typer	  av	  avtal	  som	  finns	  mellan	  
markägaren	  och	  kommunen.	  	  

-‐	  Per	  Pettersson	  föreslår	  idélåda	  inför	  kommande	  år,	  för	  att	  alla	  ska	  känna	  sig	  välkomna	  
att	  bidra	  med	  idéer	  till	  aktiviteter.	  Idélådan	  kan	  vara	  en	  e-‐postadress	  och	  egentligen	  
handlar	  det	  om	  att	  påminna	  om	  att	  styrelsen	  gärna	  tar	  emot	  idéer,	  samt	  att	  styrelsen	  
är	  bra	  på	  att	  ta	  dessa	  idéer	  vidare	  till	  handling	  

	  

17. Mötets	  avslutande	  
Förklarade	  ordförande	  mötet	  avslutat	  och	  tacka	  alla	  för	  visat	  intresse.	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
Per	  Pettersson	  
	  
	  
	  
	  
	  
Justeras	  
	  
	  
Mats	  Nåbo	   	   Jonna	  Bengtsson	  


