EKOLSUNDS BYALAG

Protokoll ÅRSMÖTE Lördagen den 13 augusti 2011, Kl 15.00
på Sjöängen i Ekolsund
20 st medlemmar närvarade.
1.

Till mötets ordförande utsågs Wendelin Müller Wille och till sekreterare Åsa Stenberg.

2.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Carl Cassel och Robert Jeansson, som
tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera dagens protokoll.

3.

Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt.

4.

Dagordningen fastställdes.

5.

Frågor anmäldes för diskussion under punkt 14 övriga frågor.

6.

Resultat- samt balansräkning för räkenskapsåret utdelades och Åsa Stenberg gick
igenom det ekonomiska resultatet för året. Verksamhetsberättelsen för
verksamhetsåret utdelades också och föredrogs av Åsa Stenberg.

7.

Revisionsberättelsen utfärdad av revisorerna föredrogs. Revisorerna ansåg att
räkenskaperna skötts väl och att all dokumentation är i mycket god ordning..

8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9.

Till Ledamot och kassör omvaldes Katja Kotiranta Eklund för en tid av 2 år
Till Ledamot nyvaldes Jennie Leidebrant för en tid av 2 år
Till Suppleant nyvaldes Ulf Ingelsson för en tid av 1 år.
Till Suppleant nyvaldes Göran Östergren för en tid av 1 år.
Kvarstående övriga medlemmar i styrelsen:
Ordförande Wendelin Müller-Wille, 1 år kvar av perioden
Sekreterare Åsa Stenberg, 1 år kvar av perioden
Ledamot samt Hamnkapten Mats Omnell, 1 år kvar av period (hamnkaptenen väljs på
Båtsektionens årsmöte)
Ett stort tack för verkligt engagemang till avgående ledamöterna Ute Omnell, Lars
Dicander och Sören Svartz!
Hjärtligt välkomna till de nya ledamöterna!

10.

Till revisor omvaldes Rune Forsström för en tid av 2 år.
Till revisorssuppleant omvaldes Britta Göransson för en tid av 1 år.
Övriga kvarstående :
Revisor Ruth Hobro för en tid av 1 år.

11.

Stämman föreslog omval av valberedningen. Margaretha Lagestrand, Carl Cassel samt
Lena Munkhammar med Margaretha Lagestrand som sammankallande.
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12.

Inga förslag hade inlämnats till styrelsen för årsstämman.

13.

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift som skall följa nästa verksamhetsår
antogs. Avgift debiteras efter detta årsmöte, enligt stadgarna. Inbetalningskortet
kommer att återfinnas i Ekolsundsbladet.

14.

Övriga frågor, anmälda under punkt 5.
SKYLTNING AV EKOLSUNDSVÄGEN
Louise Svartz föreslog att styrelsen skulle arbeta för ytterligare skyltning av
Ekolsundsvägen. I dagsläget hittar inte exempelvis färdtjänsten till Ekolsundsvägens
alla adresser. Då risken finns att inte heller exempelvis ambulans eller räddningstjänst
hittar, så beslutades att vi skall påverka för ytterligare skyltning.
UPPFÖLJNING AV MÖTE M KOMMUNALRÅD 13 JUNI 2011
Ingen uppföljning från kommunens eller kommunalrådets sida har gjorts.
Styrelsen har efterfrågat svar på de olika frågor som uppkom efter mötet men inga
tjänstemän har återkommit. Någon anledning har inte heller presenterats till varför vi
inte får någon som helst av den respons som utlovades av kommunalrådet Anna
Wiklund. Anna Wiklund menar att respektive tjänsteman som fått frågorna/uppdragen
av chefen för teknikförvaltningen kommer att mejla över resp. svar direkt till Byalaget.
Den 10 augusti menar man att tjänstemän är tillbaka från semestrar etc. men inga
besked har inkom i tid till årsmötet idag. Byalagets styrelse kommer att fortsätta, ta
förnyad kontakt och driva på frågeställningarna.

15.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Ekolsund 2011-08-13
……………………………………………
Åsa Stenberg
Protokollförare

…………………………………………
Wendelin Müller-Wille
Ordförande

……………………………………………
Carl Cassel
Protokolljusterare

…………………………………………
Robert Jeansson
Protokolljusterare
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