Årsmöte Nydala byalag 20190204
1. Mötets öppnande
Göran Karlsson öppnade mötet.
2. Val av ordförande för årsmötet
Göran Karlsson
3. Val av sekreterare för årsmötet
Lovisa Vistfält
4. Val av justeringsmän
Christina Örlander och Jan-Ivar Arvidsson
5. Förslag till dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Beslut att mötet blev behörigt utlyst
Mötet var behörigt utlyst.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
Göran Karlsson presenterade verksamhetsberättelsen.
8. Föredragning av kassaredogörelse och revisionsberättelse
Arne Stenvall presenterade årets kassaredogörelse och Margareta Lindberg
presenterade årets revisionsberättelse.
9. Beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen får ansvarsfrihet.
10. Beslut om medlemsavgift
Beslutades att det inte ska finnas någon medlemsavgift i byalaget.
11. Val av styrelseledamöter
- Maria Karlson, Arne Stenvall, David Kurtsson och Anton Persson valdes
ytterligare ett år.
- Oskar Karlson, Christina Örlander och Annelie Magnisson valdes två år.
Val av ordförande i byalaget
- Vakant tillsvidare, avvaktar till det nästkommande konstituerande styrelsemöte.
Val av suppleanter
- Malena Thor, Anastasia Polubotko, Kerstin Hägerström
Val av revisorer samt suppleant
- Ann-Marie Lindman och Margareta Lindberg, suppleant Mats Hoppe.
Val av valberedning jämte sammankallande
- Gunilla Claesson (sammankallande), Ann-Marie Lindman, Peter Feurst.
12. Förslag från styrelsen
- Inga förslag.

13. Övriga ärende
- Kerstin Hägerström informerade om föreningen Munkaleden. Intresset kring
föreningen har minskat under de senaste åren. Detta är synd eftersom intresse för
vandringsleder är stort och ett aktuellt ämne i vår bygd. Föreningen önskar att fler
väljer att engagera sig i föreningen.
- Gunilla Claesson önskar att hoppa av arbetsgrupperna för caféet. Det skulle
behövas en uppdatering av deltagarna i grupperna. Viss ojämn fördelning av
deltagarna i grupperna. Styrelsen får i uppgift att se över hur grupperna är
sammansatta och om det behövs omfördelning av deltagarna. I vår socken finns
många föreningar och det är svårt att hitta deltagare till alla föreningar.
14. Avgående ordförande och övriga avgående styrelsemedlemmar avtackades.
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