
Årsmöte 
Hjärups byalag 

 2004-04-19 
 
 
 
Tid:  Tisdagen den 19 april 2004 kl. 19.00 
Plats:  Hjärups skola 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan 

Ordförande Kjell Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
Mötet godkänner föredragningslistan.   

 
§ 2 Val av ordförande på årsmötet 

Kjell Nilsson valdes. 
 
§ 3 Val av protokollförare  

Lotte Gjörup valdes. 
 
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande  

Mötet finner att årsmötet utlysts enligt stadgarna. 
 
§ 5 Val av två justerare  
 Pierre Sjöström och Jan Manshed valdes. 
 
§ 6 Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomiska redovisning 

samt Revisionsberättelsen för 2003 
Bilaga 1. Kjell Nilsson föredrar verksamhetsberättelsen. Bo Nilsson föredrar den 
ekonomiska redovisningen och Pierre Sjöström föredrar revisionsberättelsen. 

 
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Bilaga 2. Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt den lämnade 
ekonomiska redovisningen för 2003.  

 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. 
 
§ 9 Föredragning av styrelsens förslag till Verksamhetsplan, Medlemsavgift och 

Budget för 2004  
Bilaga 3. Kjell Nilsson föredrar verksamhetsplanen och medlemsavgiften. Styrelsen 
föreslår en bibehållelse av 2003 års medlemsavgift på 100 kr per hushåll.  
Bilaga 4. Kjell Nilsson föredrar budgeten för 2004.   

 
§ 10 Beslut om fastställande av Verksamhetsplan, Medlemsavgift och Budget för 2003  

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2003 skall vara 100 kr per hushåll.  
Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2003 i enlighet med 
styrelsens förslag. 

 
§ 11  Val av ordförande i Byalaget  

Sittande ordförande Kjell Nilsson omvaldes till byalagets ordförande för ett år.
  

 
 



§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
 
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande, åtta övriga ledamöter och fem 
suppleanter.  
Mötet beslutade om 
- omval av ledamöterna Tor Fossum och Margareta Thomasson Stern på två år, 
- nyval av ledamöterna Olle Möller och Kristina Börebäck på två år. 
- omval av suppleanterna Lotte Gjörup, Kerstin Ringdahl på två år.  
- nyval av suppleanten Ingemar Persson på ett år. 
 
Detta innebär att den nya styrelsen har följande sammansättning: 
 
Ordinarie  
Kjell Nilsson, ordf. (t.o.m. årsmötet 2005) 
Ingegerd Höglund  - ” - 
Heléne Lundborg - ” - 
Christina Rothman - ” - 
Bo Olsson - ” - 
Margareta Thomasson Stern (t.o.m. årsmötet 2006) 
Tor Fossum - ” - 
Olle Möller - ” - 
Kristina Börebäck - ” - 
  
Suppleanter  
Annelie Nilsson (t.o.m. årsmötet 2005) 
Johan Wredin - ” - 
Ingemar Persson - ” - 
Lotte Gjörup  (t.o.m. årsmötet 2006) 
Kerstin Ringdahl - ” - 
 

 
§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant 

Mötet beslutade om omval av sittande revisorerna Pierre Sjöström och  
Jan Manshed samt suppleanten Birgitta Anderberg.  

 
§ 14 Val av valberedning  

Mötet beslutade om nyval av Göran Nordgren på tre år. I valberedningen ingår 
dessutom de tidigare valda Marie-Louise C. Spanier t.o.m årsmötet 2005 och Claes 
Elofsson t.o.m årsmötet 2006. Till sammankallande utsågs Marie-Louise C. Spanier.  

  
§ 15 Förslag från styrelsen  

Inga särskilda förslag föreligger för årsmötets ställningstagande. 
 

§ 16 Frågor som väckts av Byalagsmedlem 
Inga särskilda förslag föreligger för årsmötets ställningstagande.  
 

§ 17 Övriga frågor 
Hedersmedlem  
Till 2004-års hedersmedlem utsågs Mikael Hellman för att aktivt och ideellt arbetat med 
utveckling av Byabladet till en proffsig och läsvärd tidning. 

 
§ 18 Mötet avslutas  

Innan mötet avslutades, avtackades styrelseledamot Åsa Fridh och styrelseledamot Bo 
Nilsson för deras stora insats i styrelsen genom många år.  



 Kjell Nilsson tackade därmed för årsmötets förtroende och visat intresse och förklarade 
mötet avslutat. 

 
 
Justeras: 
 
 
 
Kjell Nilsson Pierre Sjöström Birgitta Anderberg 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Lotte Gjörup 


