
Protokoll fört vid årsmöte med 
Trångsvikens Byalag 2013-04-08

Närvarande: 12 bybor

§ 1
Ordförande Erik Lund hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2
Till ordförande för mötet valdes Conny Lund.

§ 3
Till sekreterare valdes Eva Rosengren

§ 4
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Janne Sunnevik och Eskil Pihl.

§ 5
Mötet var utlyst med affischer och på Trångsvikens hemsida den 26/3, vilket godkändes.

§ 6
Föredragningslistan godkändes i befintligt skick.

§ 7
Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning var utdelade. Dessa gicks 
igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8
Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§ 9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 10
Till ordförande för ett år valdes Conny Lund.

§ 11
Till kassör valdes Agnetha Svensson (1 år)
Till sekreterare valdes Eva Rosengren (1 år)
Till övriga ledamöter för en period om 2 år valdes: Maja Gisslén, Susanne Gisslén och
Lina Bergman.

§ 12
Till ersättare för 1 år valdes Åke Mattsson och Conny Algotsson.

§ 13
Till revisorer för 1 år valdes Karin Bäckström och Fritz Westman.



§ 14
Till personliga revisorssuppleanter valdes Åke Nilsson och Jenny Nessemo.

§ 15
Till valberedning för 1 år valdes Janne Sunnevik och Kristofer Rosengren.

§ 16
Övriga frågor:

*Flytten av vindskyddet från Magasinet till Koludden har vållat diskussion på byn. 
Beslöts att köpa virke till ett nytt vindskydd vid grillplatsen på stranden öster om piren.
Lina får i uppdrag att på Facebook efterlysa en arbetsgrupp till detta, vilket inte kan bli så 
svårt, eftersom så många saknat vindskyddet.
*Till Badbryggegrupp valdes Erik L, Doffe R, PO Edlund och Conny A.
*Båtbryggan läggs inte ut i år förrän önskemål och arbetsgrupp dyker upp. 
INFO om detta läggs ut på hemsidan.
*Byalaget skall verka för att båtbryggan flyttas från Rullbo till östra sidan av ångbåtspiren.
*Valborgs firandet diskuterades. Beslöts att endast ordna en mindre, ”tidigare” brasa för 
barn. Styrelsen fick i uppdrag att ordna detta.
*Midsommarfirandet sköts i år av Åse-Trång.
*Beslöts att årets städdag går av stapeln den 18 maj.

§ 16
Ordförande Conny Lund tackar för uppmärksamheten och förklarar årsmötet avslutat.

…...................................................... ….......................................................
Eva Rosengren Conny Lund

…..................................................... ….......................................................
Janne Sunnevik Eskil Pihl


