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EKOLSUNDS BYALAG
.A,rsmiite I I februari 2007 i llusby-Sj utolftsgirden.

Ordftiranden hiilsade I 4 medlemmar valkomna.

l. Dagordningen faststiilldes.

2. Mdtet ansigs ha utlysts pi rltt siitt.

3. Till ordftirande respeltive sekreterare ftir mcitet valdes Wendelin Muller-Wille och Tina Ojdahl.

4. Till justeringsmiin, tillika rdsfiliknare valdes Margaretha Lagerstrand och Ulf Ingelssorl som
tillsammans med ordfciranden och sekreterare skall justera dagens protokoll.

5. Inga frigor har inkommit flir diskussion under punkt 12.

6. Verksamhetsberittelsen och resultat- och balansrlikning fiir 2006 utdelades vid mdtets btirjan,
godkiindes och lades till handlingarna.

7. Revisionsberdttelsen f(iredrogs av Rut Hobro. Revisorerna hade inte nagra anmitrkningar pA
riikenskaperna.

8. Styrelsen beviljades anwarsfrihet for det gangna fuet

9. Till ordfiirande ftir en tid av ett ir omvaldes Wendelin Muller-Wille. Till sekreterare ftir en tid av tvi 6r

ryvaldes Asa Stenberg. Till ledamot (tillika hamnkapten), ftir en tid av tvi fir omvaldes Peter
Sciderstedt. Till suppleanter fdr en tid av ett ir nyvaldes Sriren Swartz och omvaldes Lars Dicander.

10. Till rwisorer omvaldes Rut Hobro pi wfl ir och Rune Forsstrdm pfl ett ir. Till revisorssuppleant
omvaldes Lennart Ekstrand.

11. Till valberedning omvaldes Margaretha Lagers[and, (sammankallande), Carl Cassel och Lena
Munklnmmar.

12. Inga frAgor ftir behandling hade inkommit till flrsmtitet. Ingen rapport fr6n bullergruppen denna gang..

13. Datumet ftir niir Ekolsund niimndes fiirsta gflngen i text kan vara den 1615 i stiillet fdr den 1614. Detta
kan pAverka uppstarten ftir 700ars -jubileet. Wendelin ska gi igenom en gammal text fOr att bringa
klarhet i frigan. Kenth Ojdahl beriittade om arbetet med balen som iir planerad att aga rum den 611047
pe slottet. All information om komrnande festligheter finns i kalendariet pi hemsidan.

Ett fiirslag om att bygga en 
"dansbana" pi 6x6m med enklare takstolar pi sjriingen har v2ikts. Berliknad

kostnad ir ca.l7-20 000kr. Leif Berglund sammanstiiller information om hur bygget ska gn dil och
llmnar ftirslaget till styrelsen, som sarmumstiiller en enkiit till byalagets medlemmar si att de fbr
mtijlighet att uttrycka sin mening. Enkiiten skall utviirderas en mfurad ftire sommarmtitet sa att beslut
kan tas dfl.

14. Ordftrande ftirklarade m<itet avslutat.


