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§1

Mötets öppnande
Ordförande Marie-Louise C. Spanier hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av ordförande av årsmötet
Marie-Louise C. Spanier valdes.

§3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Jan Manshed och Pierre Sjöström valdes.

§4

Val av mötessekreterare
Christina Rothman valdes.

§5

Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

§6

Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
Mötet finner att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

§7

Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och
revisionsberättelse
Bilaga 1. Marie-Louise C. Spanier föredrar verksamhetsberättelsen. Ola Pantzar
föredrar den ekonomiska rapporten och Pierre Sjöström föredrar revisionsberättelsen.

§8

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkningen.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för interimsstyrelse och revisorer
Mötet beslutade att ge interimsstyrelsen och revisorerna ansvarsfrihet.

§ 10 Interimsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2002
Bilaga 2. Marie-Louise C. Spanier föredrar verksamhetsplanen och Ola Pantzar föredrar
budget för år 2002. Frågan om medlemsrekrytering uppkom och mötet beslutade att
styrelsen uppdrages att aktivt arbeta för att få fler medlemmar.
§ 11 Beslut om fastställande av årsbudget och medlemsavgift
Mötet beslutade att fastställa årsbudgeten och medlemsavgiften för år 2002.
§ 12 Interimsstyrelsens förslag till stadgeändringar
Bilaga 3. Kjell Nilsson föredrar förslagen.
Årsmötet beslutar om följande ändringar av stadgarna:
§3 Paragrafen skall ha följande nya lydelse: Medlemskap i byalaget erhålles när den av
årsmötet fastställda medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgiften gäller per hushåll. När
medlemsavgiften erlagts kan alla i hushållet från 15 års ålder registrera sig som
medlem. Varje registrerad medlem vid tiden för byalagets årsmöte äger rösträtt vid
årsmötet. Medlemslängden skall vara tillgänglig för alla medlemmar.

§4 Följande tillägg skall göras: Styrelseledamot bör vara boende eller verksam i Hjärup.
Aktiv politiker får ej ingå i styrelsen. Mötet beslutade att med aktiv politiker menas att
man som politiskt vald är verksam i fullmäktige, nämnder och i kyrkan.
§10 Styrelsen får också på eget initiativ kalla till extra årsmöte.
§ 13 Val av ordförande i byalaget
Kjell Nilsson valdes till byalagets ordförande för ett år.
§ 14 Val av styrelseledamöter
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter samt ordförande.
Margaretha Thomasson Stern, Bo Nilsson, Tor Fossum, Åsa Fridh valdes på två år.
Christina Rothman, Ingegerd Höglund, Rolf Lind, Helén Lundborg valdes på ett år.
§ 15 Val av suppleanter
Lotte Gjörup, Kerstin Ringdahl, Pille-Mai Laas, Christina Börebäck, Bo Olsson valdes
på två år.
§ 16 Val av revisor samt suppleant
Förslag framfördes om en stadgeändring där en revisor valdes på ett år och en revisor
valdes på två år. Majoritetsbeslut efter rösträkning innebar att stadgarna förblev
oförändrade. Mötet beslutade om omval av sittande revisorer, Christin Ulfskans, Pierre
Sjöström och suppleant Jan Manshed.
§ 17 Val av valberedning jämte sammankallande
Mötet valde Marie-Louise C. Spanier på tre år, Lars Kristiansson på två år och Anna
Blixt Nerme på ett år. Till sammankallande utsågs Lars Kristiansson.
§ 18 Övriga frågor
Hedersmedlem
Till år 2002-års hedersmedlem utsågs Tomas Lindborg som ideellt försett byalaget med
en egen hemsida, www.hjarup.nu
Avtackning
Avgående ledamöter och suppleanter av interimsstyrelsen avtackades. Tillträdande
ordföranden Kjell Nilsson framförde ett speciellt tack och överlämnade blommor till
ordförande Marie- Louise C. Spanier och kassör Ola Pantzar. Kjell Nilsson tackade
årsmötet för förtroendet att bli vald till ordförande och framhöll speciellt att det
övergripande målet för den nya styrelsen blir att kraftigt öka antalet medlemmar i
byalaget, vilket är en förutsättning för att byalaget skall kunna agera kraftfullt för att
hävda Hjärups intressen.
§ 19 Mötet avslutas
Marie-Louise C. Spanier tackar för visat intresse och förklara mötet avslutat
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