
Årsmötes protokoll Trångsvikens Byalag
2012-04-16

Mötet öppnades.

§ 1. Mötets behöriga utlysning godkändes.

§ 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eva och Lennart.

§ 3. Val av ordförande för mötet valdes Conny Lund.

§ 4. Val av sekreterare för mötet valdes Agnetha.

§ 5. Fastställande av föredragningslistan fanns inga synpunkter. Föredragningslistan godkänd.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning godkändes och kan 
       läggas till handlingarna.

§ 7. Revisionsberättelsen godkänd.

§ 8. Styrelsen fick ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Enligt § 8 i fastställda stadgar gjorde följande val.

§ 9. Val av sex ordinarie ledamöter inkl ordförande.
   

9-1 Val av ordförande för 1 år valdes Erik Lund
9-2 1 år av mandatperioden kvarstår för 2 ledamöter, Maja och Åke N.
9-3 Val av 3 ledamöter för 2 år. Susanne, Agnetha, Eva

                   Detta val blev på 1 år eftersom inte valberedningen hitta några ersättare.

§ 10. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år valdes Åke M och Conny A.

§ 11. Val av 2 revisorer för 1 år valdes Karin W och Fritz W.

§ 12. Val av 2 personliga revisor suppleanter för 1 år valdes Conny A och Jennie N.

§ 13. Val av valberedning för 1 år valdes Janne S och P-O E.

§ 14. Övriga frågor.
1. Arrendet på piren nere vid ångbåtsbryggan går ut 31 mars 2014. Nytt avtal ska upprättas 

inom 1 år. Agera under kommande år. Förnya arrendet eller köpa?!
2. Vindskydd vid magasinet ny placering. Beslutades att det skulle ställas på grusplan 

rullbo.
3. Badplats rullbo åtgärder. Kolla upp försäkring. Är det kommunens eller byalagets ansvar 

vid olycka. Se över grillplatsen. Leif B tar hand om träden som blåst ner.
4. Sista april. Tända brasan kl 21,00. Byalaget bjuder på fika. 
5. Städdag den 6 maj ska det köras med skolan? Kollas upp med skolan.
6. Midsommar Trångsvikens tur att köra i Åse. 



Mötets avslutades.

_______________________________
Agnetha Svensson

_______________________________ _________________________________
Eva Rosengren Lennart Jonsson 


