
 1(3) 

 

Protokoll 
Datum 2012-03-25 
 

 Västra Bodarne Byalag 
Årsmöte 

 
 

Närvarande: (Används enbart vid styrelsemöte) 

Sammanträdesdatum: 2012-03-25 

Plats: Matsalen, Västra Bodarnas skola 
 

Ärende: 
 
1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av justerare 

4. Val av ordförande för mötet 

5. Val av sekreterare 

6. Styrelsens och revisorns berättelse 

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Val av styrelsens ordförande 

9. Val av ledamöter och suppleanter 

10. Val av revisor och revisorssuppleant 

11. Val av valberedning 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutning 

 

Justeras 
 

 

Ordförande Sekreterare 
 

 

 

Justerare  
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§ 1 Mötets öppnande 
På styrelsens vägnar öppnar Camilla Nilsson mötet 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställer dagordningen 

§ 3 Val av ordförande för mötet 
Camilla Nilsson väljs till ordförande för mötet 

§ 4 Val av justerare 
Katarina Korsback väljs att justera dagens protokoll 

§ 5 Val av sekreterare 
Sara Friberg väljs till mötets sekreterare 

§ 6 Styrelsens och revisorns berättelse 
Styrelsen och revisorn föredrar årsberättelse för föregående år. 
Berättelserna biläggs protokollet såsom bilaga 1 och 2. 

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorn har föreslagit att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

Beslut 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 8 Val av styrelseordförande 
Valberedningen föreslår att Camilla Nilsson väljs till ordförande. 

Beslut 
Camilla Nilsson väljs till ordförande. 

§ 9 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 
Valberedningen föreslår Mona Karlsson, Li Folkesson och Sara Friberg väljs in i 
styrelsen såsom ordinarie ledmöter. Till suppleanter föreslås att Björn Dahlin och Björn 
Jernström återväljs.  
Vidare föreslår valberedning att styrelsen utökas med en ordinarie ledamot samt 
minskas med en suppleant. Under förutsättning att årsmötet bifaller förslaget föreslås 
årsmötet att välja Henrik Jonsson såsom ordinarie ledamot. Skulle årsmötet inte bifalla 
förslaget föreslås Henrik Jonsson såsom suppleant till styrelsen.  

Beslut 
Årsmötet beslutar att utöka styrelsen med en ordinarie ledamot samt att minska den med 
en suppleant. 
Till ordinarie ledamöter väljs Mona Karlsson (fyllnadsval 1 år), Li Folkesson (2 år), 
Sara Friberg (2 år) samt Henrik Jonsson (1 år kvar på mandatperioden). 

§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant 
Valberedning föreslår Marie Kruse som revisorssuppleant för två år. Nuvarande revisor 
är vald för ett år ytterligare varför val inte hålls. 
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Beslut 
Årsmötet beslutar att välja Marie Kruse till revisorssuppleant. 

§ 11 Val av valberedning 
Valberedningen föreslår omval av valberedningen. 

Beslut 
Årsmötet väljer Katarina Korsback samt Jenny Karlsson till valberedning. 

§ 12 Övriga frågor 
Följande övriga frågor diskuteras av årsmötet: 

− Vägföreningen informerar 
− Hur vi ska öka engagemanget 
− Stökigt vid grillplatsen 
− Årsmöte på annan plats 
− Event med Erik Andersson (som bor i Västra Bodarne) och/eller annan 

kulturaktivitet 
− Mat och dryck till självkostnadspris vid aktiviterna 
− Provsmakningsaktivitet 
− Framförande av sångerska 
− Annonsering om möte 
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