Årsmöte Nydala byalag 2022-02-21
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Oskar Karlsson öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.

2. Val av ordförande för årsmötet
Oskar Karlsson

3. Val av sekreterare för årsmötet
Anton Persson

4. Beslut att mötet blev behörigt utlyst
Mötet var behörigt utlyst.

5. Val av justeringsmän
Arne Stenvall och Kerstin Hägerström

6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Anton Persson presenterade verksamhetsberättelsen och

7. Föredragning av revisionsberättelse
Kristina Örlander presenterade årets revisionsberättelse.

8. Beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Beslut om medlemsavgift
Beslutades att det inte ska finnas någon medlemsavgift i byalaget.

10. Val av ordförande i byalaget
- Oskar Karlsson valdes som ordförande på 1 år.

11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Johan Enell, Kalle Hägerström och Anton Persson är valda på två

.

Val av suppleanter
- Malena Thor 2år, Anastasia Polubotko 2år

1år

12. Val av revisorer samt suppleant
- Mats Hoppe och Margareta Lindberg, suppleant Lennart Persson alla på 1år

13. Val av valberedning jämte sammankallande
- Helena Johansson, Lovisa Vistfält och Peter Feurst. 1år

14. Förslag från Styrelsen
-Arrende Klosterträdgård
Avtal saknas idag men avsikt finns att teckna ett kortare arrende.
-Genomförande av Krönikespel 2022
Beräknas kunna genomföras 19-20 augusti. Det behövs att folk ställer upp och nya
skådespelare behövs till en del roller.
-Arbete med hjärtstartare
Bidragsansökan beviljad för Långö. Delfinansiering mellan kommunen och byalaget.
En hjärtstartare sponsras av ett företag för att sättas upp på västra sidan om sjön.
-Tipspromenad i vår: förslag på områden och ansvarig för rundan
Förslag: Klinthult, Svensbygd, Ulfsnäs och Klastorp
-Arbetsdagar vid cafélokalen och arbetsgrupperna april, juli, oktober
Det behöver förstärkas i en grupp. Arbetsgrupperna jobbar vidare med att rekrytera
nya när det behövs.
-Ny satsning att bjuda in nyinflyttade till en gemensam träff
Inbjudan till nyinflyttade till träff med representanter från byalaget och övriga
föreningar.

15. Motioner
Inga motioner inkomna

16. Övriga ärenden
Bybibblan kommer att startas upp inom snar framtid, skåp är monterat vid
cafébyggnaden. Mer information från ska komma från kommunen.
Information från bygdebolaget.
Fördelning av kostnader för avlopp är fastlagd av lantmäteriet.
Underhåll av fönster är genomförd
Önskan om att kommunen ska bekosta lekplats vid cafét
Redovisning av ekonomiskrapport.
Fritidsförvaltning ska kontaktas av styrelsen för förfrågan av upprustning av
badplatsen i Gåeryd.
Kaffebiljetter kommer delas ut till deltagare vid årsmötet.

17. Mötet avslutades.

Vid protokollet
_____________________________
Anton Persson

Justerare
____________________________
Kerstin Hägerström

____________________________
Arne Stenvall

