Protokoll fört vid Röddinge Byalag 25/3 2022
§ 1

Mötet öppnas
Mötet öppnades med 42 deltagande medlemmar

§ 2

Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
Staffan Ekelund valdes att leda dagens möte.

§ 3

Val av protokollförare
Alice Bindby valdes att föra protokoll.

§ 4

Val av två justeringsmän
Sven Nilsson och Henric Sjöstrand valdes att justera protokollet.

§ 5

Godkänna kallelse till årsmötet
Mötet godkände kallelsen.

§ 6

Godkänna dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 7

Fastställande av sätt för kallelse till nästa årsmöte via mail till medlemmarna.
Styrelsen lade fram ett förslag om att ändra rutinerna för kallelsen inför nästa år.
Kallelsen ska fortsättningsvis ske endast via mail, FB , hemsida och anslag.

§ 8

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2021
Ordföranden läste upp styrelsens Verksamhetsberättelse som godkändes med ett tillägg
om att Byalaget har delat ut Blommor till de äldre.

§ 9

Kassa- och årsredovisning
Kassör Rolf Ekelund läste upp Årsredovisningen.

§ 10

Revisorernas berättelse
Revisor Bengt Göran Hansson läste upp Revisorernas utlåtande.

§ 11

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12

Val av ordförande tillika ålderman för Röddinge byalag intill nästa årsmöte.
Mötet valde sittande ordföranden Staffan Ekelund att fortsätta sitt uppdrag.

§ 13

Val av styrelse
Till styrelsen valdes Jonas Frid (omval) Lennart Widelöv (nyval) för en tid av 2 år. Alice
Bindby och Rolf Ekelund sitter kvar på sitt andra år.

§ 14 Val av suppleanter
Förutom valberedningens förslag, Maria Åkesson och Margareta Fries, väckte stämman
förslag på Marie Beck. Efter omröstning medelst handuppräckning beslöt stämman välja
Maria Åkesson och Marie Beck till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. Omval av Reet
Hansson, Sven Nilsson och Erik Larsson.
§ 15

Val av revisorer och suppleanter (väljs för ett år i taget)
Omval av Bengt Göran Hansson, Gunilla Kjellen och Josefin Larsson.

§ 16

Val av samankallande i Kulturgruppen
Omval av Christine Bergman.

§ 17

Kontakt i Cederbergska släktföreningen
Omval av Bengt Göran Hansson.

§ 18

Val av valberedning
Styrelsen föreslog omval av AnnMarie Olsson och Sven Nilsson samt nyval Marie Bech
och Margaretha Fries. Sammankallande Sven Nilsson.

§ 20

Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplanen lästes upp av Alice Bindby och godkändes efter tillägg om
Äldreutfärden.

§ 21

Inkomna frågor till mötet / uppkomna frågor under mötet
Mötet föreslog att Byalaget skulle starta en arbetsgrupp mot Biogasanläggningen.

§ 22

Mötet avslutas
Byalaget bjöd på smörgåstårta och Per Levenskog informerade om gamla slåtterängar
och biologisk mångfald i våra trädgårdar. Maria Åkesson och Per Levenskog bjöd på
musikaliskt smakprov från kommande Sommar Café 8/6 ett samarrangemang Byalaget
och Kyrkliga församlingen. Byalaget avtackade Lena Johannesson för sitt mångåriga
engagemang för Röddinge byalag med en vacker blombukett.
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