Boets Byalags årsmöte 7 juni 2021
§ 1

Byalagets ordförande Christina Bryntesson öppnade mötet och hälsade
alla välkomna

§ 2

Therese Arvestrand valdes till mötesordförande

§ 3

Åsa Hedberg valdes till mötessekreterare.

§ 4

Åsa Petrén och Anita Sandberg valdes till protokolljusterare och
rösträknare

§ 5

Mötet beslutade att årsmötet blivit behörigt utlyst.

§ 6

Dagordningen godkändes

§ 7

Föregående årsmötesprotokoll lästes upp av Therese Arvestrand,
godkändes och lades till handlingarna

§ 8

Verksamhetsberättelsen delades ut och läster av var och en.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9

Redovisning ekonomi
Det samlade egna kapitalet per den 31 december 2020 uppgår till
126 809 kr. Resultatet för 2020 blev + 5 540 kr,

§ 10 Therese Arvestrand läste revisorernas berättelse som godkändes
§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§ 12

Frågan om eventuell stadgeändring diskuterades. Frågan hänsköts till
styrelsen att se över texten kring styrelsens sammansättning till nästa
årsmöte.

§ 13 Styrelsen föreslog att medlemsavgiften för 2022 är oförändrad,
100 kr/person. Årsmötet godkände förslaget.
§ 14 Val av ordförande, mötet omvalde Christina Bryntesson till byalagets
ordförande på 1 år.
§ 15 Val av styrelseledamöter. Åsa Hedberg och Hans Björn valdes på 2 år.
Therese Arvestrand och Petter Fredriksson Wigren har 1 år kvar.
Avgående ur styrelsen är Marie Andersson.
§ 16 Val av ledamöter från föreningar på 1 år
Rune Sandberg, Alliansen, Elving Utter, Fiskeklubben, och Berit Evesjö,

Bygdegården, valdes på 1 år. Handelshuset skickar någon till varje möte,
Föreningen Boets skola återkommer med förslag, styrelsen ska fråga Per
Gomér angående LRF
§ 17 Till revisorer på 1 år valdes Hans Blomberg och Ulf Dahlberg.
§ 18 Val av valberedning på 1 år – Styrelsen får i uppdrag att hitta 2 personer
till valberedningen. Till nästa årsmöte är det styrelsens uppgift att för
årsmötet föreslå ny valberedning.
§ 19 Inkomna förslag från medlemmar
Förslag: Ordna stormöten kring frågor som - Vad skall byalaget syssla
med? - Information och diskussion kring Norra Kärr och gruvan.
§ 20 Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Budget för 2020 – Enligt rapporten kommer året att gå jämt upp.
Verksamhetsplanen godkändes med tilläggen
stormöte kring vad byalaget ska syssla med,
jobba kring gruvan och Norra kärr
får fler medlemmar
jobba mot samhället och kommunen
§ 21 Övriga frågor
Solveig Granath väckte frågan om gruvan i Norra Kärr och mötet uppdrog
åt styrelsen att jobba aktivt med denna fråga. Rune Sandberg tackade
Christina Bryntesson för hennes arbete som ordförande tidigare år och för
att hon stannar som ordförande ytterligare 1 år.
Christina avtackade Marie Andersson samt valberedningen Lena Hultman
och Anders Hagdahl. Magnus Ax som avgick som revisor var ej
närvarande men kommer att avtackas av Christina.
§ 22 Årsmötet avslutades och årsmötet tackade mötesordförande Therese
Arvestrand med en applåd.
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