Protokoll för årsstämma i Ofre Slo.ftsg atans Byalag
torsdagen den 14/3 2019 på Caf6 Ofre Sloffs
Närvarande: 7 medlemmar, se separat lista

$

I

Martin Svensson ftirklarade årets stämma öppnad och hälsade medlemmarna i Byalaget
välkomna.

for kvällens stämma valdes Martin Svensson och till sekreterare valdes
Maria Wold-Troell.

$2 Till ordfiirande

$3 Till justerare tillika

rösträknare valdes Bo Lagerqvist och Maj Ringström.

$4

Mats Lagergren redogjorde ftir ftireningens ekonom i2018. Årets överskot t274kr. DVDfonden har minskat med 2 000 kr eftersom stödet till Krönikespelet tas därifran. En hög
utgift är foreningens plusgiro, men tyvän är de billigaste girona fiirbehållet for
privatpersoner och det kostar dessutom att byta. Styrelsen bör fortsätta bevaka detta.

$5

Bo Lagerqvist foredrog revisionsberättelsen, vilken innehöll ftirslag på ansvarsfrihet
ftir Byarådet. Se bilaga.

$6 Årsmötet beviljade
$7 Årsavgiften ftr

Byarådet ansvarsfrihet ftir år 2018.

2020 fastställdes

till oförändrat 100 kr per hushåll.

forslag till ledamöter i Byarådet ftiredrogs av Maj Ringström.
Antalet styrelseledamöter fastlades till sju ordinarie. Stadgarna fiireskriver högst

$8 Valberedningens

8

ledamöter plus ordforande.

Valet utftill enligt ftiljande:

o

Omval på två år av Maria Wold-Troell, Marie-Louise Aarflot, Johan Dyster-aas,
Christian Elvhage och Emma Flygare.

o

Christina Björling har flyttat från Sverige och utgår därfor ur Byarådet.

o

Martin Svensson och Mats Lagergren kvarstår till årsmötet 2020.

$9 Till revisorer

omvaldes John Lilja och Bo Lagerqvist på ett år. John Lilja var inte
nålrvarande och är inte hörd, men ftirmodades ställa upp.

$

l0 Till valberedning omvaldes Maj Ringström. Sofia Ling har undanbett sig omval. Lisa
Olsson ska

tillfrågas.
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$l I Synpunkter på verksamheten: Förslag att Carl-Gustav Thornström guidar intresserade
runt i våra kvarter och berättar om Byalaget och hur kvarteren räddades, låimpligen i
slutet av augusti. Maria kontaktar honom. Julfest och sommarkonsert vill vi ha åven i
fortsättningen.

Vi har ett antal kartor som kan säljas, vilket bör kunna informeras om på hemsidan. Priset
är 120 kr och avgiften swishas till Mats Lagergren 07j 041 6624.
$12 Övriga
$

frågor. Ingen övrig fräga

13 Ordforanden avslutade mötet.

I samband med årsmötet serverades

smörgåsar och

tilltugg, kaffe och te. Cafe Öfre Slotts har nu fullständiga rättigheter och ätt lågt pris på
vinet. Vi hoppas att våra medlemmar gynnar caföet som har en trivsam atmosftir, Utupriser och perfekt läge.
Nästa möte torsdag 16 maj, ändrat datum, hos Emma Flygare.

Vid protokollet
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Maria Wold-Troell

Justeras:

Bo Lagerqvist
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