Protokoll ftir irsstiimma i Ofre Slottsgatans Byalag
torsdagen den l9l3 2020 pi Williams pub.
Niirvarande: 6 medlemmar (Martin Svensson, Sofia Ling, Mats Lagergren, Bosse Lagerqvist,
Maria Wold Troell och Emma Flygare)
$ 1 Martin Svensson ftirklarade irets stiimma rlppen och halsade medlemmarna i Byalaget
vtilkomna.
$ 2 Till ordftirande ftir kvtillens st?imma valdes Martin Svensson och till
sekreterare Emma Flygare.

$3

Till justerare och riistrflknare valdes Bosse Lagerqvist.

$ 4 Mats Lagergren redogjorde ftir ftireningens ekonomi. Se bilaga.
En stor donation till fiireningen har gjort att ftireningens finanser ser viildigt ljusa ut. lln en
gang lyftes frigan om ett alternativ till fiireningens plusgiro som idag stir fdr en stor kostnad.
Styrelsen uppdrogs att hitta en annan pilitlig ldsning.

$ 5 Bo Lagerqvist ftiredrog revisionsberiittelsen, vilket innehdll ftirslag pi ansvarsfrihet fiir
Byaridet. Se bilaga.
$ 6 fusmdtet beviljade
$ 7 Arsavgiften

ftr

byaridet ansvarsfrihet ftir fuet2019.

2020 faststdlldes

$ 8 Styrelsen valdes enhalligt om

till oftirrindrat

100 kr per

hushill.

ftir ftiljande mandatperioder:

Martin Svensson och Mats Lagergren valdes om fdr tvi 6r.
Marie-Louise Aarflot, Johan Dyster-Aas, Maria Wold-Troell, Christian Elvhage och Emma
Flygare kvarstir i styrelsen tinnu ett dr.
$9

Till revisorer omvaldes Bo Lagerqvist pi ett 6r.

$ l0 Till valberedningen omvaldes Maj Ringstrdm.
$ 11 Synpunkter pi verksamheten: Trots det blygsamma antal medlemmar i ftireningen si
lever verksamheten vidare. Nya ftlrslag pi evenemang och aktiviteter tas gamaemot. En
fiirfattarvandring iir fortfarande aktuell och styrelsen fick i uppdrag atttiltapi hur en kisning
till en sidan skulle kunna se ut. Frigan om en framtida rekrytering av medlemmar kvarstir.
Hur ska den rekryteringsprocessen se ut?
$ 12 Ovriga frigor. Martin Svensson valdEom till ordftirandeposten men uttryckte ett
dnskemil om ett delat ansvarstagande niir det t ex kommer till sammankallande av mriten osv.
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Att dela pi ansvaret
fram

till

ser

byaridet som ett bra ftirslag som vi efter vidare diskussion fhr komma

en ldsning p6.

$ 13 Ordfiirande avslutade miitet. Arsmdtet h611s vid den lokala puben Williams deir
middag intogs. Fortsiittningsvis uppmanar byaridet till att fortsatta stOdja de lokala fiiretag
och restauranger som just nu befinner sig i en tid av stora utmaningar.

Justeras:

,Sa,Ltf+u.yL
Bo Lagerqvist
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