
Protokoll fiir årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag onsdagen den23l3 2016 päHugos.

Nåinrarande : 11 medlemmar, se separat lista

$1 Martin Svensson ftirklarade årets ståimma öppen och hälsade medlemmarna i Byalaget
välkomna.

$2 Till ordfiirande ftir kvällens ståimma valdes Martin Svensson och till sekreterare valdes
Maria Wold-Troell.

$3 Till justerare tillika rösträknare valdes Bo Lagerqvist och Sara Ferngren.

$4 Maria Wold-Troell läste upp verksamhetsberättelsen fiir 2015. Ekonomisk redovisning ftlr
ftireningens ekonomi 2015 ftiredrogs av kassören Mats Lagergren. Han redogjorde över det
slutliga resultatet under det gångna året. Båda dokumenten hade ingått i kallelsen. Ekonomin
går sakta bakåt. Om vi fick fler medlemmar och nuvarande medlemmar vore bättre päatt
betala avgiften, skulle resultatet bli bättre.

$5 Revisorsuppleant Bo Lagerqvist fiiredrog revisionsberättelsen, vilken innehöll ftirslag på
ansvarsfrihet fiir Byarådet. Se bilaga.

$6 Årsmötet beviljade Byarådet ansvarsfrihet ftir är 2015.

$7 Årsavgiften liir 2017 fastställdes till oftiråindrat 100 kr per hushåll.

$8 Valberedningens ftirslag till ledamöter i Byarådet ftiredrogs av Sara Ferngren. Valet utftill
enligt fiiljande:

. Till ordfiirande valdes Martin Svensson på ett år

. Mats Lagergren och Christina Björling omvaldes på två år.

(Sex ledamöter kvarstar ytterligare ett år: Marie-Louise Aarflot, Maria Wold-Troell, Hans
Kollberg, Carita Danared, Johan Dyster-aas och Lotta Svedberg.)

$9 Till ordinarie revisor omvaldes John Lilja och som revisorsuppleant omvaldes Bo
Lagerqvist.

$10 Till valberedning omvaldes Maj Ringström och Sofia Ling nyvaldes och utsågs som
sammankallande.

$l I Synpunkter på ftireningens verksamhet: Förslag fran Birgitta Vinje att Loppis flyttas titl
Martin Luther Kings plan och hålls på pingstafton. Detta ftirslag ersätter tidigare.
Styrelsen uppdrogs att bereda frågan.
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$12 Övriga frågor.
a. Föreningen Uppsala Krönikespel hade begärt ett ekonomiskt bidrag på I 500 kr.

Bidraget beviljades av Byalaget. Sara Ferngren vädjade om att Byalaget hjälper till
med att rekrytera nya artister, fr.a. bam.

b. Diskuterades att ordna ytterligare aktiviteter än de nu planerade. Årsmötet var
välvilligt till detta, men något konkret formulerades aldrig

$13 Ordftiranden avslutade mötet. I samband med årsmötet serverades mat, följda av kaffe
fran Olles goda kök. Byarådet uppskattar mycket detta arrangemang som örenklar arbetet
med årsmötet väldigt mycket.

Vid protokollet
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Maria Wold-Troell
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