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Protokoll Sillebottens Byalags Årsmöte
3/8 2019
Föredragningspunkt
1/ Styrelsens ordförandes inledning

Eilert Olsen inledde mötet och hälsade alla välkomna.

2/ Val av ordförande och sekreterare Mötet valde Johan Nätt att leda mötet. Laila Danielsson valdes
för årsmötet
som sekreterare.
3/ Fastställande av röstlängd för
mötet

Mötet fastställde röstlängden (bilaga 1 till utsänd årsredovisning)

4/ Val av protokolljusterare och
rösträknare

Till protokolljusterare valdes Ragnar Duserud. Ingela Karlsson
valdes som rösträknare.

5/ Fråga om årsmötet har utlysts på
rätt sätt

Mötet fastställde att årsmötet utlysts på rätt sätt.

6/ Fastställande av föredragningslista Utsänd föredragningslista fastställdes.
7 Styrelsens årsredovisning för
2018/19

Inge Danielsson gick igenom årsredovisningen för 2018/19 med
betoning på läget när det gäller projektet Natur- och kulturstig,
investeringar vid båthamnen och begäran om lokal trafikföreskrift.
Mötet diskuterade särskilt frågan om vägarna i området. Kjell-Åke
Gunnarsson åtog sig att kontakta ansvarig tjänsteman i
kommunen för diskussion om problemen med damm.

8/ Revisorernas berättelse

Kjell-Åke Gunnarsson föredrog revisorernas berättelse.

9 Beslut om fastställande av
årsredovisning och ansvarsfrihet för
styrelsen.

Mötet fastställde årsredovisningen och beslutade om
ansvarsfrihet för styrelsen.

10/ Val av ordförande, ledamöter och Eilert Olsen valdes som ordförande för Byalaget (1 år)
suppleanter i styrelsen.
Inge Danielsson, Laila Danielsson, Mikael Adamsson omvaldes
som ledamöter för 2 år.
Anders Hauge har ett år kvar på sitt förordnande.
Jörgen Nergard valdes som ny ledamot för 2 år.
11/ Val av revisorer

Katarina Hard och Kjell-Åke Gunnarsson valdes som revisorer.

12/ Val av valberedning

Vera Nätt och Niklas Väisänen valdes som valberedning.

13/ Fastställande av medlemsavgift

Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift (200 SEK per
familj)

14/ Fastställande av
verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2019/20 (Bilaga 2 till årsredovisningen)
fastställdes med tillägg om att styrelsen ska göra en översyn av
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nuvarande parkering vid gästbryggan (se övriga frågor)
15 Styrelsens förslag om avgifter för
båthamn, parkering och båtramp.

Mötet beslutade om oförändrade avgifter.

16 Övriga frågor

Vägsituationen i området diskuterades. Kjell-Åke Gunnarsson
berättade att det planerades asfaltsbeläggning vid Fälttaka.
Något motsvarande har inte planerats för Sillebotten. Damm efter
vägarna upplevs dock som ett stort problem. Kjell-Åke åtog sig
att kontakta kommunen. Inge berättade att något beslut ännu inte
tagits ang. bylagets begäran om lokal trafikföreskrift. Ny kontakt
kommer att tas med länsstyrelsen.
Möjligheterna att bättre utnyttja parkeringen vid Gästhamnen
diskuterades. Styrelsen gavs i uppdrag att se vilka möjligheter
som finns och återkomma till frågan vid nästa årsmöte.
Säkerheten vid badflotten diskuterades. Behov finns att markera
förankringen med en boj och att åtgärda vissa skruvar som man
kan skada sig på.
Förslag lämnades på att initiativ bör tas för alla i Byalaget att
träffas och ”göra ngt kul” som t.ex. en gemensam bussresa. När
det gäller aktiviteter för byalagets medlemmar har alla i byalaget
möjlighet att ta initiativ till något de vill göra eftersom vi inte har
en utsedd festkommitté.
När det gäller den nya natur- och kulturstigen diskuterades
möjligheten att nå kartorna via Google, Eniro samt att bättre
utnyttja hemsida och Facebook. Inge och Laila berättade att
Veronika Danielsson nu arbetar med en större översyn. När det
gällde stigen saknas nu informationstavlor. Särskilt bidrag har
äskats av kommunen för dessa. Eventuellt kommer vi att
använda ett beslutat NOKÅS-bidrag för investeringen.

17/ Mötet avslutas

Johan Nätt avslutade mötet och tackade alla för deras
medverkan.

Laila Danielsson

Ragnar Duserud

