EKOLSUNDS BYALAG

Protokoll ÅRSMÖTE Lördagen den 27 augusti 2016,
kl16.00 på Sjöängen i Ekolsund
21 st vuxna medlemmar närvarade, representerande 13 medlemsfamiljer.
1.

Till mötets ordförande utsågs Ingrid Franck och till sekreterare Åsa Stenberg.

2.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Wendelin Müller-Wille och Gunnar Sjödin,
som tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera dagens protokoll.

3.

Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt.

4.

Dagordningen fastställdes.

5.

1 övrig fråga finns under punkt 14 Övriga frågor.

6.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret med information om det gångna årets
aktiviteter mm utdelades, för perioden 20150701-20160630.
Årsstämman fick ta del av resultat- samt balansräkning för räkenskapsåret.
Katja Eklund berättade om året i ekonomiska termer och gick igenom de olika posterna
och dess innehåll.

7.

Revisor Ruth Hobro föredrog sin Revisionsberättelse och berättade om revisorernas
granskning av underlagen som visat sig vara i mycket god ordning och styrkta med
korrekta verifikationer. Inför nästa år vill revisorerna att styrelseprotokollen finns
samlade tillsammans med verifikationerna. Kassören får i uppdrag att tillse att
underlagen överlämnas tillsammans.

8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9.

Till Ledamot och Ordförande omvaldes Ingrid Franck, för en tid av 2 år
Till Ledamot och Sekreterare omvaldes Åsa Stenberg, för en tid av 2 år
Till Suppleant omvaldes Elisabeth Ingelsson för en tid av 1 år.
Till Suppleant omvaldes Lena Östeman för en tid av 1 år.
Kvarstående övriga medlemmar i styrelsen:
Till Ledamot och Kassör Katja Eklund, 1 år kvar av perioden
Till Ledamot Clas Hådell, 1 år kvar av perioden
Ledamot samt Hamnkapten Mats Omnell, 1 år kvar av perioden
(hamnkaptenen väljs på Båtsektionens årsmöte för en tid av 2 år)

10.

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

11.

Stämman röstade fram valberedningen som för nästkommande år ser ut som följer:
Omval av valberedningen bestående av Kerstin Nyström, Carl Cassel samt Mia
Lindbäck, av vilka den senare skall vara sammankallande.
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12.

Förslag och motioner från medlemmar och styrelsen:
1) Susanne Fridh berättade att man på Ekolsundsvägen efter den nya hastighetsgränsen 30 km/h nu återigen upplever höga hastigheter. Förslag att en grupp bildas
som ska arbeta vidare med frågan om hur vi kommer tillrätta med hastigheten.
Nyligen har polisen genomfört hastighetsövervakning i några dagar. Finns förslag
att göra fler åtgärder.
Susanne efterlyste fler som vill involvera sig. Abbe Nyström anmälde sig som
frivillig att ingå en en arbetsgrupp. Gruppen är välkomna på första ordinarie
styrelsemöte, att dra upp riktlinjer för arbetsgruppen.
2) Susanne Fridh föreslog att vinprovningstillfällena någon gång per år ska anordnas i
större lokaler, så att alla kan delta. Det var så trevligt vid förra årsmötet, då
styrelsen hade bokat Hammarsudds Lada.
Styrelsen ska överlägga med vinprovningsledaren Mia Lindbäck och höra om hon
kan ställa upp på ett större evenemang emellanåt. Kräver mer av vinprovningsledaren och arrangemanget, så det förutsätter att fler eventuellt hjälper till med
förberedelser och under arrangemanget.
3) Ordföranden berättade att ett förslag inkommit om att ytterligare sand skall läggas
på Sjöängens strand, gärna ända ut i vattnet.
Styrelsen får i uppdrag att i sin budget se om det finns förutsättningar för ytterligare
investering i sand inför nästa år.

13.

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 200 kr, som skall följa nästa
verksamhetsår antogs. Avgift debiteras efter detta årsmöte, enligt stadgarna.
Inbetalningskortet kommer att återfinnas i nästkommande Ekolsundsblad.

14.

Övriga frågor.
Elisabeth Ingelson ville gärna påpeka att stranden ibland är belagd med leksaker, de
ligger i och på sanden och i vattenbrynet. Hon efterlyser en skylt på leksakslådan som
uppmanar folk att städa efter sig! Styrelsen får i uppdrag att skylta!

15.

Innan ordföranden förklarade mötet avslutat meddelade hon att anonyma brev sänts till
delar av styrelsen och valberedningen, gällande frågeställningar kring grannkonflikter.
Ordföranden uppmanar alla att lösa sina grannkonflikter själva samt meddelar att
Ekolsunds Byalags styrelse och valberedning inte sysselsätter sig med frågor rörande
enskilda ärenden i specifika frågor, det får medlemmarna lösa sig emellan. Har man
frågor gällande Ekolsunds by, som man önskar ta upp med Byalagets styrelse, får man
gärna närsomhelst göra det, och styrelsen undanber sig då anonyma brev!
Efter mötet tände vi grillen, alla åt medhavd förtäring som kräftor, grillade kött och
annat, ädla drycker, bad och skön gemenskap i den soliga sommarkvällen!
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