Årsmöte Nydala byalag 2021-02-08
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
Maria Karlsson och Göran Karlsson
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
Anton Persson presenterade verksamhetsberättelsen som godkändes med ändring att
tre Nydala Allehanda blivit utgivna.
7. Föredragning av kass

revisionsberättelse

Arne Stenvall presenterade årets
årets revisionsberättelse.

Oskar Karlsson presenterade

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.
11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppealnter
, Maria Karlsson och Anneli Magnisson är valda på två
David Kurtsson, Monika de Leve och Anton Persson ytterligare ett

.

Val av suppleanter
12. Val av revisorer samt suppleant
- Ann-Marie Lindman och Margareta Lindberg, suppleant Mats Hoppe.
13. Val av valberedning jämte sammankallande
- Helena Johansson, Lovisa Vistfält och Peter Feurst.
14. Förslag från Styrelsen
Att genomföra krönikespelet Det rika nova Vallis 2021 under 20-21 augusti
15. Motioner
Inga motioner inkomna
16. Övriga ärenden
De som noterats som deltagare på årsmötet kommer erbjudas fika på Nydala Café
efter det cafét öppnat för säsongen.
Byalaget har nu en representant som deltar i Föreningen Munkaledens möten. Datum
för röjning av vår del av Munkaleden kommer meddelas vid senare tillfälle.
Arbetsdag kommer genomförs under våren, datum kommer annonseras i Nydala
allehanda samt på hemsidan.
Mats Hoppe redovisade bygdebolagets verksamhetsberättelse samt pågående ärenden.
Jan Johansson redovisade för bygdebolagets ekonomi.
Maria Karlson informerade om att hon avgått som styrelseordförande och som
ersättare har byalaget valt Mats Hoppe till ordförande i bygdebolaget. Göran Örlander
är invald som styrelseledamot.
17. Mötet avslutades.
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