Protokoll fiir årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag
torsdagen den 15/3 2018 på Ofvandahls.
Nänrarande : 9 medlemmar, se separat lista

$l Martin Svensson fiirklarade

årets stämma öppen och hälsade medlemmarna

i Byalaget

välkomna.
$2

Till ordfiirande för kvällens

ståimma valdes

Martin Svensson och till sekreterare valdes

Maria Wold-Troell.
$3

Till justerare tillika rösträknare valdes Emma Flygare och Maj Ringström.

g4 Mats Lagergren redogiorde ftir fiireningens ekonomi2017. Ärets fiirlust 1 606 kr. DVDfonden har ökat med 52 kr. En hög utgift är ftireningens plusgiro, och styrelsen uppdrogs att
försöka hitta ett alternativ som ilr pålitligt, inhemskt och billigare.
$5 Bo Lagerqvist föredrog revisionsberättelsen, vilken innehöll ftirslag på ansvarsfrihet

ftir

Byarådet. Se bilaga.
$6 fusmötet beviljade Byarådet ansvarsfrihet
$7

ftir ät 2017.

Årsavgiften lör 2019 fastställdes till oftirändrat 100 kr per hushåll.

$8 Valberedningens ftirslag

till

ledamöter i Byarådet fliredrogs av Maj Ringström. Valet utftill

enlig följande:

$9

o

Omval på wå år av Martin Svensson, Christina Björling och Mats Lagergren

o

Hans Kollberg har flyttat från området och avböjt omval och utgår dåirfiir ur Byarådet.

r

Marie-Louise Aarflot, Johan Dyster-aas, Maria Wold-Troell, Christian Elvhage och
Emma Flygare kvarstår till årsmötetz0lg.

Till revisorer omvaldes John Lilja och Bo Lagerqvist

$10

på ett år.

Till valberedning omvaldes Maj Ringström och Sofia Ling.

$11 Synpunkter på verksamheten: Vi var överens om att fiireningen ska leva kvar under
nästa år. Maj Ringström föreslog musikkväll på Ofrandahls och Mats tog upp den gamla iddn
med historisk vandring i området med påftiljande picknic. Beslöts uppdra åt styrelsen att
försöka sjösätta någon av dessa aktiviteter. För att få fler medlemmar uppmanades vi alla att
ta med goda vänner och nya grannar vid aktiviteter.
$12 Övriga

frågor. Ingen öwig fråga
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$13 Ordföranden avslutade mötet. I samband med årsmötet serverades smörgåstårta,
bakelser och kaffe av konditoriets utnärkla kvalitet. Ofrandahls firar 140 fu i år och alla har
vi gott om minnen från detta rikskända omsjungna konditori.

Vid protokollet
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