Protokoll från Järle byalags årsmöte 200208
Närvarande: Hanna Wallsten, Kristina Andersson, Claes Victorin, Sven
Röstlund, Ann Röstlund, Peter Ekström, Richard Sievert, Hilkka Sievert, Erik
Höök, Annica Andersson, Gerd Höök, Karl-Arne Andersson, Stefan Kailing, Jan
Kailing, Tomas Öhman, Britt Öhman, Kennet Lambertsson, Daniel Molin, Mimmi
Jansson.

1 Öppnande Ordförande Hanna Wallsten hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

2 Val av funktionärer för mötet
Till mötesordförande valdes Hanna Wallsten. Till mötessekreterare Sven
Röstlund. Till justeringsmän valdes Claes Victorin och Hilkka Sievert.

3 Godkännande av mötets behöriga utlysande och fastställande av
röstlängd
Kallelse var utskickad med senaste byabladet och därför helt enligt stadgarna.
De närvarande ansågs vara röstberättigade.

4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.

6 Ekonomiska berättelsen
Årets resultat blev + 51000 vilket är glädjande, främst beroende på en god
cafésäsong.

7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9 Val
Till ordförande för ett år valdes Fredrika Nordling
Till styrelseledamöter på två år valdes Sven Röstlund, Sigrid Rejås och Caroline
Jönsson.
Till styrelsesuppleant på ett år valdes Gösta Tegner.
Till revisorer på ett år valdes Anders Berggren och Per Andersson.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Kennet Lambertsson.
Valberedning vakant.
Nuvarande kommittéer bekräftades.

10 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter bestämdes vara oförändrade

11 Motioner
Från Sigrid Rejås har det inlämnats en motion om införskaffande av
Hjärtstartare. Kostnad mellan 11-14.000:Mötet beslöt bifalla motionen och förslag om placering var Järlegården större
delen av året och stationen under cafésäsong.

12 Ärenden från styrelsen
Efter förbättringspromenaden med kommunen fanns några frågor kvar.
a/ Boulebana, mötet positivt men ingen speciell bana då hela fotbollsplanen
duger för boule. Men införskaffande av bouleklot behövs för utlåning.
b/ Utegym vid lekplatsen. Bedömdes innebära för mycket kostnader och arbete.
c/ Grannsamverkan. Mötet positivt att vi startar upp detta.
d/ Postnummer. Mötet positivt att vi ansöker om att få eget postnummer. Detta
görs via landsbygdsnämnden som vidarebefordrar till Post och telestyrelsen.
e/ Caféverksamheten och marknad. Då det ser ut som vi får ihop folk som kan
arbeta under sommaren beslöts att driva caféet vidare och även anordna
marknad. När det gäller uppsägning av kontrakt på stationen beslöt vi avvakta
utfallet på sommaren.

13 Avlutande av mötet
Mötet förklarades avslutat

Hanna Wallsten ordförande

Sven Röstlund sekreterare

Claes Victorin justeringsman

Hilkka Sievert Justeringsman

