Protokoll fört vid Mörby Byalags Årsmöte den 13 mars 2013
Plats: Uppgårdsskolan i Stenhamra
Närvarande: Jan Söderman, Mia Camp, Elsy Wallin, Birgitta Sörman, Lars Olof Nilsson, Eva
Andersson, Göran Andersson, Kristoffer Wallin, Marita Östman Keisoglou, Christos Keisoglou,
Ingegerd Moberg, Olle Moberg, Tommy Fröberg, Göran Malmborg, David Gounaris, Olle Larsson,
Carin Morin Larsson, Johan Öhman, Lisbeth Holmén Fors, Lise Holmén Fors, Helge Holmén,
Victor Stålnacke, LiliAnn Andersson, Leif Franzén, Marianne Egelstam, Joakim Duf, Jessica Duf,
Mia Hedenius
§1
Val av ordförande för mötet
Som ordförande för årsmötet valdes Lars-Olof Nilsson och som sekreterare Eva Andersson
§2
Val av justeringsmän för mötet
Som justeringsmän för mötet valdes Olle Larsson och Mia Camp
§3
Har årsmötet blivit behörigen utlyst
På frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst blev svaret ja
§4
Verksamhetsberättelse och kassarapport och resultat och balansräkning för 2012
Ordförande Lars-Olof Nilsson berättade muntligen om verksamhetsberättelsen och kassören
Ingegärd Motberg berättade om kassarapport resultat och balansräkning. Den skriftliga
dokumentationen fanns kopierad inför mötet så att alla medlemmar kunde ta del av den.
§5
Revisionsberättelse och beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
Ingegärd Motberg läste Tobias Erikssons revisionsberättelse. Av skrivelsen framgick atthan gått
igenom räkenskaperna och funnit att dessa förda i god ordning och att intäkter och kostnader är
styrkta med verifikationer. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
§6
Inkomna skrivelser och motioner
En motion hade inkommit från Jessica Duf ”Jag vill uppdra åt styrelsen att utse en grupp som för
byalagets räkning kan ta tag i processen att installera fiber i området”(se bilaga).
Årsmötet beslutade att Jessica Duf och Victor Stålnacke bildar en arbetsgrupp med uppdrag att ta
fram ett underlag så att medlemmarna kan ta ställning till frågan. Arbetsgruppen beräknas vara klar
med sitt arbete under maj månad 2013.
§7
Förslag till aktiviteter för Byalaget
En guidade tur vid Gamla Konsum och Stenhuggarbyn mm i Stenhamra är bokad den 28 april 2013 kl
11.00. Yvonne Fredriksson som är villig att guida oss vill ha en grupp på 25-30 personer. Hundar
och barn är välkomna. Efter visningen som tar ca 1,5 timme har vi gemensam picknick.
Årsmötet beslutade att vi under våren ska elda upp skräpet som vi förra året samlade i hop vid
Runbacken.
§8
Genomgång av medlemsförteckning
Kassören Ingegerd Moberg berättade att föreningen för närvarande har 41 medlemmar. Hon
betonade också att alla boende välkomnas som medlemmar.
§9
Genomgång av inkomst och utgiftsstat samt beslut om årsavgift
Kassören Ingegerd Moberg berättade muntligen om föreningens inkomster och utgifter under året.

Årsmötet beslutade att behålla årsavgiften på 200 kronor.
§10 Eventuell ersättning till styrelse och revisorer
Årsmötet beslutade att ingen ersättning ska utgå till styrelse och revisorer.
§11
Val av ny styrelse
Följande valdes:
Ordförande
Lars-Olof Nilsson 1 år (omvald)
Styrelseledamot
Ingegerd Moberg 2 år (omvald)
Styrelseledamot

Jonas Larsson 2år

Styrelseledamöter valda till 2014:
Eva Andersson
Mia Camp
Birgitta Sörman
Elsy Wallin
Styrelsen konstituerar sig själv enligt Stadgarna §6
§12
Val av revisorer
Följande valdes:
Revisor
Sara Binnerstedt 2år
Revisorssuppleant
Marita Östman Keisoglou 1år (omvald)
§13
Val av valberedning
Följande valdes:
Sammankallande
Mia Hedelius
Lise Holmén Fors
§14
Beslut om justerat protokoll skall kungöras
Årsmötet beslutade att justerat protokoll ska kungöras via mail samt Mörby Byalags hemsida.
§15
Ordförande tackade för alla insatser som gjorts under gångna året och avslutade mötet.
Mörby den 24 mars 2013

Eva Andersson

Justerat av:

Olle Larsson

Mia Camp

