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Horredsbygdens byalag 
 
Årsmöte 27 februari 2018 
 

Närvarande: 
Emil Olsson, ordförande 
Anette Banås, kassör 
Eva Andrée, sekreterare 
Roger Johansson 
Kerstin Kandziora 
Christian Fallqvist 
Ingrid Brelind, valberedning 
Ingrid Kallin 

 
 
 
Dagordning 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Emil Olsson, som hälsade alla närvarande välkomna. 

 

2. Val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare 
Mötet beslutade att välja Emil Olsson till mötesordförande och Eva Andrée till 
mötessekreterare. 

 
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet 

Mötet beslutade att välja Ingrid Brelind och Ingrid Kallin till justerare och rösträknare. 
 

4. Fråga om mötets utlysande 
Kerstin Kandziora redogjorde för anslag på bygdens anslagstavlor fyra veckor före 
mötesdatum och Eva Andrée för annons i Markbladet v 5. 
Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning. 
 

5. Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning. 

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) förelåg i kopior till samtliga närvarande 
och fyra minuter avsattes för genomläsning. Mötet beslutade därefter att godkänna 
verksamhetsberättelsen. 
 
Förslag lades att sätta upp inplastad verksamhetsberättelse med kompletterande 
information om att materialet även finns på byalagets facebook-sida. Och att 
materialet läggs upp på byalagets facebook-sida. 

 
7. Resultat- och balansräkning för 2017 

Resultat- och balansräkning (bilaga 2) förelåg i kopior till samtliga närvarande, och 
Anette Banås presenterade kortfattat de olika posterna. Mötet beslutade därefter att 
godkänna resultat- och balansräkning. 
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8. Revisorernas berättelse 
På mötets uppmaning läste Ingrid Brelind upp revisorernas berättelse (bilaga 3), som 
sedan lades till handlingarna. 
 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mot bakgrund av redogörelser i form av verksamhetsberättelse och resultat- och 
balansräkningar, samt styrkt av revisionsberättelsen, beslutade mötet att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

 
10. Val av ordförande 

Valberedningen föreslog omval av Emil Olsson som ordförande på 1 år. 
Mötet beslutade att välja Emil Olsson till ordförande på 1 år. 

 
11. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslog omval av Kerstin Kandziora på 2 år, nyval av Ingrid Kallin 
och Ingrid Brelind på 2 år vardera, samt fyllnadsval av Harriet Hägg på 1 år.  
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 
 
En ledamotsplats på 2 år och fyllnadsval av en ledamotsplats för 1 år står vakanta, 
men årsmötet beslutade att styrelsen har mandat att adjungera intressenter till de 
båda positionerna under verksamhetsåret. 

 

12. Beslut om beloppsnivå för firmatecknande 
Enligt byalagets stadgar §5 beslutar årsmöte om maximalt belopp för firmatecknare, 
och att belopp högre än detta tecknas av hela styrelsen. 
Mötet beslutade att beloppet för firmatecknare skall vara 2000kr för 2018. 

 
13. Val av valberedning 

Mattias Andersson står kvar för omval, och under mötet föreslogs att Anette Banås 
och Christian Fallqvist väljs in i valberedningen. Båda accepterade förslaget. 
Mötet beslutade att välja Mattias Andersson, Anette Banås och Christian Fallqvist till 
byalagets valberedning för 2018. 
 

14. Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval av Birgit Carlsson och Magnus Lilliecrona som revisor 
och revisorssuppleant. 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 
 

15. Motioner 
Styrelsen lyfte fråga om stavningsfel i stadgarna §1 (bilaga 4). Mötet beslutade att 
godkänna korrektur i stavning av ordet Horredsbygdens. 
 
Inga andra motioner har inkommit. 

 
16. Planering och budget för verksamhetsåret 2018 

På mötets uppmaning lästes styrelsens verksamhetsplanering och budget för 2018 
(bilaga 5) upp av Ingrid Kallin. Mötet beslutade att godkänna föreslagen planering 
och budget. 

 
17. Övriga frågor 

Ingrid Brelind föreslog lösning för inköp av reflexvästar, och uppföljning av förslaget 
skall göras. 
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Som avgående styrelseledamöter avtackades Anette Banås med blommor och 
guldpåse, och Christian Fallqvist med blommor. 
 

18. Mötets avslutande 
Emil Olsson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 

Istorp 28 februari 2018 
 
 
 
 

Eva Andrée              Emil Olsson            
Mötessekreterare  Mötesordförande 

 
 
 
 

Ingrid Brelind  Ingrid Kallin 
                   Justerare           Justerare 


