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§1

Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan
Ordförande Lars-Göran Mattisson hälsade alla (16) välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Mötet godkände föredragningslistan.

§2

Val av ordförande på årsmötet
Lars-Göran Mattisson valdes.

§3

Val av protokollförare
Claes Bruce valdes.

§4

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna.

§5

Val av två justerare
Leif Martins och Bo Olsson valdes.

§6

Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomiska redovisning
samt Revisionsberättelsen
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och den ekonomiska redovisningen med
revisionsberättelsen föredrogs av Ingemar Persson, kassör.

§7

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2010.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§9

Föredragning av styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift
Ingemar Persson föredrog budgeten för 2011.
Styrelsen föreslog att 2011 års medlemsavgift på 100 kr per hushåll bibehålles även för
2012.

§ 10 Beslut om fastställande av Medlemsavgift 2011och Budget för 2011
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 skall vara 100 kr per hushåll.
Mötet beslutade att fastställa budget för 2011 i enlighet med styrelsens förslag.
§ 11 Val av ordförande i Byalaget
Lars-Göran Mattisson valdes till ordförande i Hjärups Byalag för 2011.

§ 12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Ordinarie
Claes Bruce
Margareta Thomasson Stern
Ingrid Gyllenbäck
Ingemar Persson
Tommy Grönberg
Ulla Göransson

Kvarstår t.o.m. årsmöte 2012
Kvarstår t.o.m. årsmöte 2012
Kvarstår t.o.m. årsmötet 2012
Omval t.o.m. årsmötet 2013
Omval t.o.m. årsmötet 2013
Nyval t.o.m. årsmötet 2013

Suppleanter
Kerstin Ringdahl
Peter Ottosson
Jimmy Hassel

Omval t.o.m. årsmötet 2013
Omval t.o.m. årsmötet 2013
Omval t.o.m. årsmötet 2012

§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant
Mötet beslutade om omval av sittande revisorerna Jan Manshed och Börje Hildesjö för
2011.
§ 14 Val av valberedning
Mötet beslutade om omval av Dan Teglund till 2012 år (sammankallande) och nyval av
Niclas Fogwall till 2013 och Ingegerd Höglund till 2014
§ 15 Frågor som har väckts av medlem i Byalaget.
Inga frågor har inkommit.
§ 16 Övriga frågor
Björn Magnusson föreslog att årsmötet skall kombineras med någon aktivitet för att öka
intresset för årsmötet.
Thomas Johnsson föredrog Järnvägsgruppens samarbete med Banverket och Björn
Magnusson redogjorde för diskussionerna i Kommunstyrelsen.
Tor Fossum informerade om klagomål på den nya idrottsanläggning från närboende.
§17

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
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