Hjoggböle Byaförening
Årsmötesprotokoll 170314
Verksamhetsår 2016
Närvarande ur styrelsen Torbjörn Häggmark, Marine Westerberg, Jimmie Säll.
Närvarande bybor Jenny Kandel, Robin Hellgren Häggström, Mary Lindfors, Ulf Nyström, Rolf Eriksson.
1. Ordförande Marine Säll-Vesterberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Torbjörn Häggmark.
3. Till sekreterare för mötet valdes

Marine Säll-Vesterberg.

4. Till protokollsjusterare valdes Robin Hellgren Häggström och Jenny Kandel.
5. Dagordningen godkändes.
6. Mötet ansågs behörigt utlyst.
7. Verksamhetsberättelse samt kassarapport godkändes och lades till handlingarna.
Marine läste upp verksamhetsberättelsen ( bilaga 1) . Medlemsantalet har
minskat med 6 medlemshushåll till 86. Glädjande är att antalet uthyrningstillfällen av Folkan har ökat
från drygt 50 till 125.
Jimmie redovisade balans- och resultat rapporten (bilaga 2) som visar att byaföreningens
tillgångar inklusive projektet författarbyn uppgick efter bokslutsåret till 61 008 kr.
Intäkter är främst medlemsavgifter, kommunala bidrag samt betalning för skötsel av hockeybanan som vi
delar med HIF. Kostnader under året är främst el och drift av folkan samt viss uppfräschning av
badplatsen i form av målning och montering av separetter i utedassen. Swish som betalmedel har också
införskaffats. Resultatet för året blev ett minus på -986 kr. Målet vad gäller bokslutet är att ha medel för
ett års förbrukning i behållning.
8. Revisorernas rapport lästes upp av Marine eftersom revisorerna var förhindrade att delta.
Revisorerna hade inget att erinra.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
10. Val av styrelse och övriga funktionärer.
a. Ordförande för ett år valdes Marine Säll-Vesterberg.
b. Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år valdes Jenny Kanel, Berit Karlsson, Robin Hellgren Häggström,
Amanda Lindkvist. Jimmie Säll och Marine Säll-Vesterberg har kvar 1 år på sina uppdrag och Lisbeth
Tjärnström valdes på egen begäran 1 år.
c. Till revisorer på 1 år återvaldes Erika Lövdahl och ny på den posten är Marianne Sehlstedt.

d. Till valberedning för 1 år valdes Åke Stenlund, sammankallande och Torbjörn Häggmark.
11. Medlemsavgiften för 2016 föreslogs kvarstår till 150 kr/ år och hushåll och årsmötet fastslog detta.
Avgiften för föreningar kvarstår oförändrad till 200 kr/ år, då ingår gratis faktasida eller länk till egen
hemsida på byaföreningens hemsida och billigare lokalhyra.
12. Ang fastställande av hyresavgifter för Folkan föreslog styrelsen ett förslag att avgiften 20kr/tim vid
pingis och badminton ändras till 20kr/tillfälle. Mötet beslutade att bifalla förslaget.
13. Övriga frågor.
Kassören Marianne Andersson tackar för sej och styrelsen löser den posten på konstituerande mötet.
Förslag till handlingsplan är överlämnat till den nya styrelsen att fortsätta utveckla.
Rolf Eriksson informerade om önskemål från fiskevårdsföreningen ang en gemensam båtramp i
träsket.
Förfrågan ang ev städlista/städning av folkan. 
. Torbjörn avslutade mötet och tackade för deltagandet. Fika serverades.
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