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Protokoll från Sillebottens Byalags 

Årsmöte 28/7 2018 
 

Föredragningspunkt Beslut och kommentarer 

1/ Styrelsens ordförandes inledning Ingela Karlsson kunde tyvärr inte närvara. 
Inge Danielsson hälsade därför alla 
välkomna till årsmötet 

2/ Val av ordförande och sekreterare för 
årsmötet 

Johan Nätt valdes som ordförande för 
mötet. Laila Danielsson utsågs till 
sekreterare. 

3/ Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes enligt bilaga till utskickad 
årsredovisning 

4/ Val av protokolljusterare och rösträknare Bengt Lerman utsågs som 
protokolljusterare. Staffan Reuter som 
rösträknare. 

5/ Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt Kallelse och underlag till mötet hade 
skickats ut i rätt tid. 

6/ Fastställande av föredragningslista Utskickad föredragningslista fastställdes. 

7/ Förslag om stadgeändring Förslag lämnades om ändring av §§ 5 och 7 
i föreningens stadgar. Ny skrivning andra 
stycket § 5 : ”Styrelsen ska bestå av en 
ordförande samt fem ledamöter varav minst 
två ska vara åretruntboende och minst en 
fritidsboende.” 
 
Ny skrivning enligt § 7: ” Valberedning 
väljes för tre år vid årsmötet och skall bestå 
av två ledamöter varav en är 
sammankallande.”.  

8/ Styrelsens årsredovisning för 2017/18 Kassören gick kortfattad genom utskickad 
årsredovisning. 

9/ Genomgång VP 2017/18 Kassören gick kortfattad genom VP för det 
gångna året. Verksamheten hade följt VP.  

10/ Revisorernas berättelse Lars Skagset gick igenom revisorernas 
berättelse. Tillstyrkte fastställande av 
årsredovisning och ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
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11/ Beslut om fastställande av 
årsredovisning och ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

Mötet fastställde årsredovisningen och 
beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12/ Val av ordförande, ledamöter och 
suppleanter i styrelsen. 

Eilert Olsen utsågs som föreningens 
ordförande. Inge Danielsson, Laila 
Danielsson och Mikael Adamsson har ett år 
kvar på sina förordnanden. 
Nyval av Thor Kongstein och Anders 
Hauge. 
Morgan Hard och Marit Hellen kvarstår som 
suppleanter i styrelsen. 

13/ Val av revisorer  Årsmötet beslutade om val av Katarina 
Hard och Kjell-Åke Gunnarsson som 
föreingens revisorer. 

14/ Val av valberedning Årsmötet utsåg Vera Nätt och Niklas 
Väisänen som valberedning. Vera Nätt är 
sammankallande. 

15/ Fastställande av medlemsavgift Beslut om fortsatt 200 kr i medlemsavgift 
per fastighet. 

16/ Fastställande av verksamhetsplan Kassören gick igenom det förslag till VP för 
2018/19 enligt bilaga till årsredovisning. 
Årsmötet fastställde förslaget. 

17/ Styrelsens förslag om avgifter för 
båthamn, parkering och båtramp. 

Styrelsens förslag enligt årsredovisningen 
fastställdes. Avgiften per bryggplats 
kommer att höjas till 500 kr under 
verksamhetsåret 2018/19.  

18/ Övriga frågor Vid mötet diskuterades åtgärder för att 
komma till rätta med nedskräpningen på 
badplatsen. Mötet enades om behov av mer 
skyltar som uppmanar besökande att ta 
hand om sitt skräp. 
Vid mötet diskuterades också behovet av 
att få bättre ordning på i och upptagning av 
bommar till bryggplatserna. Styrelsen 
kommer att ta upp frågan direkt med 
bryggrättsinnehavarna. Styrelsen kommer 
också inom kort att kalla till arbetsdagar och 
då bland annat arbete vid bryggplatserna. 

19/ Mötet avslutas Johan Nätt tackade för allas medverkan och 
avslutade mötet. 

 

 

 

 

Laila Danielsson   Johan Nätt   Justeras  Bengt Lerman 


