
 
 
 

Årsmöte 
Hjärups byalag 

 2009-04-21 
 
 
 
 
 
Tid: Tisdagen den 21 april 2009 kl. 19.00 
Plats:  Hjärupslundsskolan  
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan 

Vice ordförande Lars-Göran Mattisson hälsade alla (17) välkomna och förklarade 
 mötet öppnat.  

Mötet godkände föredragningslistan.   
 
§ 2 Val av ordförande på årsmötet 

Lars-Göran Mattisson valdes. 
 
§ 3 Val av protokollförare 

Kerstin Ringdahl valdes. 
 
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Mötet fann årsmötet utlyst enligt stadgarna.   
 
§ 5 Val av två justerare 
 Bo Olsson och Ulla Göransson valdes. 
 
§ 6 Föredragning av styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomiska redovisning 

samt Revisionsberättelsen  
 Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen med revisionsberättelsen 

föredrogs av ordföranden. 
 
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2008. 
 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 
§ 9 Föredragning av styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift  
 Ordföranden föredrog budgeten för 2009.   

Styrelsen föreslog att 2009 års medlemsavgift på 100 kr per hushåll  bibehålles även för 
2010. 

 
§ 10  Beslut om fastställande av Medlemsavgift och Budget för 2009, 2010  
         Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2010 skall vara 100 kr per hushåll.  
         Mötet beslutade att fastställa budget för 2009 i enlighet med styrelsens förslag. 
 



 
 
§ 11  Val av ordförande i Byalaget  

Lars-Göran Mattisson valdes till ordförande i Hjärups Byalag för 2009.  
 
§ 12  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
 
 
Ordinarie  
Claes Bruce Kvarstår t.o.m. årsmöte 2010 
Margareta Thomasson Stern Kvarstår t.o.m. årsmöte 2010 
Ingrid Gyllenbeck Kvarstår t.o.m. årsmötet 2010 
Tomas Skiffer Kvarstår t.o.m. årsmötet 2010 
Ingemar Persson Omval t.o.m. årsmötet 2011 
Tommy Grönberg Nyval t.o.m. årsmötet 2011 
Suppleanter  
Kerstin Ringdahl Kvarstår t.o.m. årsmötet 2010 
Peter Ottosson Kvarstår t.o.m. årsmötet 2010 
Jimmy Hassel Kvarstår t.o.m. årsmötet 2010 
Jens Svefors Kvarstår t.o.m. årsmötet 2010 
  

 
 

§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant 
Mötet beslutade om omval av sittande revisorerna Jan Manshed och Börje Hildesjö   
samt revisorsuppleanten Jeanette Lindberg.  

 
§ 14 Val av valberedning  

Mötet beslutade om omval av Dan Teglund på tre år.  Pål Svensson sitter kvar 
ytterligare 1 år och Tor Fossum i 2 år. Till sammankallande utsågs Pål Svensson.  

  Inför nästa årsmöte måste valberedningen verka för mer flexibilitet i styrelsen. 
  
§ 16 Frågor som har väckts av medlem i Byalaget. 
 Inga särskilda förslag föreligger för årsmötets ställningstagande. 
 
§ 17 Övriga frågor 
 På frågan om Byabladets fortsatta vara är det styrelsens ambition att det skall utkomma 
 bara någon vill skriva.    
 Byalaget kommer att bevaka hanteringen av järnvägens utformning genom Hjärup, 
 centrumbebyggelsen samt verka för en fritidsgård för ungdomarna. 
 Styrelsens ambition är att stimulera medlemmarna till ett livaktigt engagemang i  
 dessa frågor. 
 
Vid tangent bordet 
 
 
Kerstin Ringdahl 
 
 
Justeras 
 
 
Bo Olsson    Ulla Göransson 
 


