Protokoll fiir årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag
torsdag 2014-03-27 hos Christina Björling
Närvarande : l0 medlemmar

$l Ordftirande Lotta Svedberg fiirklarade årsmötet öppnat och hälsade medlemmarna
välkomna.
$2

Till mötesordftirande valdes Lotta

$3

Till mötessekreterare valdes Maria Wold-Troell.

$4

Till justerare och tillika rösträknare valdes Åsa Törnkvist

Svedberg

$5 Dagordningen fastställdes i oftiriindrat skick.
$6 Församlingen ansåg att kallelse utgått på rätt sätt.
$7 Kassören Mats Lagergren ftiredrog den ekonomiska redovisningen. Medlemsavgifter iir
den största inkomsten. 2013 var det 57 betalande medlemmar.
Ekonomin är stabil, och den uppkomna ftirlusten -2663 kr beror huvudsakligen på inköp av
kuvert med ftireningens logga i ftirg. 5 DVD har sålts, och även ett antal böcker. DVD-fonden
är nu l5 782kr.
Årsavgiften behölls oftirändrad, 100 kr per hushåll.
$8 Kassören läste upp revisionsberättelsen och ftireslog ansvarsfrihet
Byarådet beviljades ansvarsfrihet for det gångna räkenskapsåret.

ftir Byarådet.

$9 Ärsmötet bevilj ade Byarådet ansvarsfrihet ftir riikenskaps äret 20 13.

ordinarie
ledamöter på två år omvaldes Mats Lagergren och Christina Björling. En plats är vakant
$10 Val

till styrelsen: Till ordfiirande

på ett år valdes Lotta Svedberg. Som

efter Angela Lagerqvist-Vidh.

$l I Till revisorer omvaldes John Lilja och Hans Kollberg.
$12

Till valberedning

utsågs Sara Ferngren, Birgitta Sundquist och Maj Ringström.

$13 Föreningen Uppsala Krönikespel har bett om ett bidrag på 2 000 kr. Medlemmarna

beviljade ett bidrag på 2 000 kr till Uppsala Krönikespel.

$14 Frågan om att betala ftir eventuella bilder till fotografen Hans Hammarskjöld, som en
gång i ett reportage ftir tidningen VI fotograferade området inklusive framlidne
cykelreparatören Boddn. Beslöts att inte betala något fiir bilder, eftersom vi redan har ett
antal fina stora montage som vi kan ställa ut i vårt skyltskåp.
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Beslöts att delegera till styrelsen att ordna en utställning över området. Bo Lagerqvist
delegerades till gruppen.
$15 Inga övriga

frågor anmäldes

$16 Ordftirandes avslutade mötet.

Vid protokollet
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Marai Wold-Troell
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