Protokoll fiir årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag måndagen den23132015 i Hugos.
Nåirvarande : 14 medlemmar, se separat lista

$1 Lotta Svedberg ftirklarade årets ståimma öppen och hälsade medlemmama i Byalaget
välkomna.
$2

Till ordfiirande fiir kvällens

ståimma valdes Lotta Svedberg och

Maria Wold-Troell.
$3

till sekreterare valdes

Till justerare titlika rösträknare valdes Ann-Marie Kollberg och Sofia Ling.

$4 Ekonomisk redovisning

ftir ftireningens ekonomi 2014 ftiredrogs av kassören Mats

Lagergren. Han redogiorde över det slutliga resultatet under det gångna året, se bilaga.
$5 Revisorn John
Se bilaga.

Lilja ftiredrog revisionsberättelsen och ftireslog ansvarsfrihet ftir Byarådet.

$6 fusmötet beviljade Byarådet ansvarsfrihet
$7

ftlr

åLr

2014.

fusavgiften faststiilldes till oftriindrat 100 kr per hushåll.

$8 Valberedningens ftirslag

enligt ftiljande:

o
o
o

till

ledamöter i Byarådet ftiredrogs av Maj Ringström. Valet utftjll

Till ordftirande valdes Martin

Svensson på ett år

5 Ledamöter omvaldes på två år: Marie-Louise Aarflot, Maria Wold-Troell, Carita
Danared, Johan Dyster-aas, Lotta Svedberg.
Hans Kollberg valdes på två år (nyval)

(2 ledamöter kvarstår ett år

till: Mats Lagergren och christina Björling)

$9 Till ordinarie revisor omvaldes John
suppleant (nyval).

Lilja som ordinarie. Bo Lagerqvist valdes som

$10 Till valberedning omvaldes Sara Femgren och Maj Ringström. Sara Ferngren åir
sammankallande.
$11 Synpunkter på ftireningens verksamhet: Maria Wold-Troell framftirde att skyltningen vid
Rolls bör ftirbättras. Byalaget inståimde i detta.

gl2 Öwiga frågor.

a.

Föreningen Uppsala Krönikespel hade begåirt ett ekonomiskt bidrag på
2000 kr. Bidraget beviljades av Byalaget.
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b.

Olle Hedstrand redogiorde ftir en plan for att åstadkomma ett renare
öfreslo6s. I korthet s[ulle nationerna i området (Snerike, Smålands,
Göteborg, Upplands, v-Dala och Kalmar) och Byalagel samla in hela
flaskor i omrbäet, vilket skulle generera poåing per flaska' Den får flest
poåing skulle vinna något trevligt som_t.ex. restaurangbesök.
'Uppä"ogr
åt Byarådöt att behandla frågan och kontakta nationerna i
området fiir genomftirande.

$13 Ordforanden avslutade mötet.
och kaka fran Olles goda kök.

Efter årsmötet serverades mat, vin och ö1, loljda av kaffe

llet
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Maria Wold-Troell
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Ann-Marie Kollberg
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