Protokoll fört vid Marieholms Byaförenings
årsmöte för 2017, den 28 februari 2018.

§ 1.
§ 2.

Mötets öppnades av Sven Månsson. Mötet var förlagt till Hardings restaurang.
Frågan om årsmötet var behörigen utlyst, besvarades med ja.

§ 3.

Dagordningen, som presenterades i ett samlat mötesdokument, godkändes.

§ 4.

Maria Gustafsson Mölstad valdes till ordförande för mötet.

§ 5.

Sven Månsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 6.

Kjell Lindström och Nils-Erik Carlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 lästes upp av Sven Månsson.

§ 8.

Kassör Petter Gustafsson gick igenom resultat- och balansräkningen för 2017.

§ 9.

Hanne läste upp revisionens berättelse, som inte angav någon anledning till anmärkning. Mötet beslöt att
bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

§ 10. Anki Hellman valdes till ordförande för 1 år.
§ 11. Val till styrelsen.
1. Rasmus Gustafsson valdes till kassör för 2 år. Petter Gustafsson hade valt sluta i styrelsen och
därmed också som kassör.
2. Johanna Pilheden, Mathias Pilheden och Stefan Fredriksson valdes till ledamöter för 2 år.
3. I fyllnadsval valdes Stefan Nilsson och Jessica Abbot till ledamöter för 1 år.
4. Kvar i styrelsen utöver ordförande och kassör är Göran Bengtsson.
§ 12. Till revisorer för 1 år omvaldes Hanne Nedergaard och Nils-Olof Gunnarsson. Till revisorsuppleanter för 1
år Nils-Erik Carlsson och Andreas Helmersson.
§ 13. Till valberedning för 1 år omvaldes Maria Gustafsson Mölstad, sammankallande, Andreas Helmersson och
Sven Månsson.
§ 14. Inga medlemsmotioner hade inkommit till årsmötet.
§ 15. Styrelsen hade inkommit med en motion. Sedan många år innehar byaföreningen ett dansgolv. Dansgolvet
finns upplagt på en specialbyggd släpvagn. Golvet har inte använts på många år. Styrelsen föreslår att sälja
dansgolvet. I första hand ska vi söka om någon förening i Marieholm är intresserade. Därnäst kan det
annonseras ut allmänt. Mötet biföll motionen.
§ 16. I övrigt inga frågor. Avgående ledamöter avtackades. Mötet avslutades.
Efter mötet serverades kaffe och smörgåstårta. Sedan vidtog Rustan Ligander en bildvisning från sin hemsida
med bilder från Marieholms historia.

___________________________________
Sven Månsson sekreterare

___________________________________
Maria Gustafsson Mölstad mötesordförande

___________________________________
Kjell Lindström justerare
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Nils-Erik Carlsson justerare
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