Protokoll för Gärdala Byalags årsmöte 2020
Datum: 2020-06-06, kl 11.00
Plats: badplatsen Groveda

1. Fastställande av röstlängd
Fastställdes röstlängden för stämman. 16 hushåll/fastigheter var representerade.

2. Val av ordförande för stämman
Valdes Catarina Jacobsson till ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman
Valdes Magnus Johansson till sekreterare för stämman.

4. Val av två justerare
Valdes Malin Seeger och Ewa Malmros att justera protokollet.

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

6. Styrelsens förvaltningsberättelse
Catarina Jacobsson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
Styrelse för Gärdala byalag har under 2019 varit:
Catarina Jacobsson, ordförande fr o m årsmötet
Elin Gustafsson, vice ordförande
Agneta Nåbo, kassör
Magnus Johansson, sekreterare
Linda Forsström, ledamot
Helena Helgesson, Kalle Bergstedt, suppleanter
Det gångna verksamhetsårets viktigaste händelser:
-

Röjning på Östgötaleden genomfördes den 6 april och 27 oktober.
Tovningskurs 6 april.
Valborgsmässofirande den 30 april på Högtomta Backe.
Gökotta 11 maj.
Årsmöte, inklusive badplatsröjning, 6 juni.
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-

Liekurs 7 juni med Slåttergubben.
Konsert i det gröna med Matti-Matti, 27 juli.
Familjedag den 24 augusti, med program för stora och små. Fika, grillning och
dans.
Luffarslöjd i Tomta 19-20 oktober.

Kassören Agneta Nåbos kassarapport:
Ingående balans per den 1/1 2019 var 35 995,13 kronor, utgående balans per den
31/12 2019 var 31 420,33 kronor. Det innebär ett minusresultat på 4 574,80 kronor.
Utgifter har under 2019 uppgått till 16 841:-, främst i samband med aktiviteter samt
driftskostnader (bank, webbhotell). Intäkter under 2019 har varit 11 674:-, bl a
ersättning för skötsel av badplats, bygdepeng, ledröjning samt medlemsavgifter.
Under verksamhetsåret 2019 hade föreningen 56 medlemshushåll.
Godkände stämman styrelsens förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse
Revisor för verksamhetsåret 2019 har varit Anna Eklöf. Revisorn finner ingen anledning
till anmärkning varför ansvarsfrihet för den avgående styrelsen föreslås.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljade stämman styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

9. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av
uppkommen förlust under räkenskapsåret
Godkände stämman att uppkommen vinst/förlust förs över till nästa verksamhetsår.
Bygdepeng ska sökas för 2020.

10. Fastställande av årsavgift för kommande arbetsår
Fastställdes årsavgiften för kommande år till 75 kronor per medlem/hushåll.
Förslag framkom om att höja avgiften till 100:- Styrelsen utreder och återkommer.

11. Val av ordförande för ett år
Mats Nåbo redogjorde för valberedningens förslag.
Valberedningens förslag var omval av Catarina Jacobsson som ordförande för Gärdala
byalag.
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Förslaget godkändes och Catarina valdes om som ordförande på 1 år.

12. Val av ledamöter till styrelsen
Val av ledamöter för styrelsen nyval/omval enligt valberedningens förslag.
Ordinarie ledamöter, 2 år:
- Agneta Nåbo, omval
Fyllnadsval ordinarie ledamot, 1 år:
- Helena Helgesson
Suppleant, 2 år:
- Kalle Bergstedt, omval
- Theodora Arnadottir, nyval
Förslagen godkändes av stämman.

13. Val av revisor
Valberedningens förslag Anna Eklöf valdes till revisor på 1 år.

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

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

16. Anmälda ärenden och övriga frågor
Inga anmälda ärenden hade inkommit till styrelsen.
Frågor som togs upp under mötet:
-

-

Helena Helgesson efterfrågade förslag på aktiviteter under kommande
verksamhetsår. Några förslag som kom upp: läderkurs, kurs ”att göra en
träräfsa”, kurs i trädbeskärning/ympning.
Catarina Jacobsson informerade om den planerade familjedagen. Datum är satt
till den 22 augusti. Med rådande restriktioner på grund av coronapandemin är
det fortfarande osäkert om vi kan genomföra aktiviteten. Beslut fattas närmare
det planerade datumet.
Kalle Bergstedt informerade om planerad sommarkonsert i det gröna med
Matti-Matti. Det blir i så fall under juli, men på kort varsel.

Information om program och aktiviteter fås via byalagets hemsida och nyhetsbrev.
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17. Mötets avslutande
Förklarade ordförande mötet avslutat och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet
Magnus Johansson

Ordförande för stämman
Catarina Jacobsson

Justeras
Malin Seeger
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