
Protokoll fört vid Föreningen Byträffens årsmöte 2014-03-06

Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Eva Svensson, Brabro Johnsson, Mia Persson Fröjd,
Lizzie Ohlsson, Jonas Trulsson

Plats: Edenryds IF klubbstuga

1. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

2. Mötet fastställde förslag till dagordning.

3. Lars-Helge Vestesson valdes till årsmötets ordförande och sekreterare.

4. Jonas Trulsson och Lizzie Olsson valdes att justera årsmötets protokoll.

5. Lars-Helge föredrog verksamhetsberättelse och den ekonomiska redogörelsen för 2013.

6. Revisorerna Jan Andersson och Göran Svärd har reviderat föreningens räkenskaper som
godkändes.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.

8. Val av styrelse:
    Någon ordförande och sekreterare har inte gått att hitta.

Ordförandeskapet är tills vidare roterande.
Kassör Lars-Helge Vestesson. Omval 1 år.
Sekreterare, vakant.

Övriga personer i styrelsen:
    Margareta Goldman, omval 2 år.
    Mia Persson Fröjd, kvarstår 1 år.
    Eva Svensson, omval 2 år.

Barbro Johnsson, omval 2 år.
    Jonas Trulsson, kvarstår 1 år.
    Bodil Svärd omval som suppleant 1 år.
    Bror Johansson omval som suppleant, 1 år.

    (Eva skall kontakta Carina Lagergren och fråga om hon vill gå med i styrelsen.)

9. Göran Svärd kvarstår som revisor 1 år
Jan Andersson avgår som revisor.
David Wickström omval som revisorssuppleant 1 år.
Mötet beslutade att det räcker med en revisor i fortsättningen.

    Det finns inga krav att det skall vara två stycken.

10. Valberedning:
      Henrik Goldman, omval 1 år.
      Anita Strand, omval 1 år.

11. Firmatecknare, Lars-Helge Vestesson.

12. Medlemsavgiften 2014 beslutades vara oförändrad. 50:- för vuxna och 30:- för barn.

13. Verksamhetsplan för 2014 lästes upp.



14. Kommunens turist och fritidskonsulent Emilia Lindberg har önskemål om underhåll och
      ombyggnader av vandringsleden. Vi gick igenom de olika punkterna som hon har bett oss åtgärda.
      Vi anser att punkterna som gäller ombyggnader och förbättringar får kommunen ordna. Övrigt

underhåll ordnar Byträffen. Vi sätter även upp en del nya markeringsstolpar enligt önskemål.
      Det största jobbet är nog ommålning av alla gula markeringar.
      Vi börjar jobba på det när vädret tillåter. Göran Svärd har sagt att han hjälper gärna till. Även
      Jonas hjälper till. Helge informerar kommunen om våra synpunkter.

15.  Kommande aktiviteter:
Göra en filmad intervju med Lizzie. Jonas intervjuar, Mats Thell filmar.

       Kväll med vinprovning på Rusthållargården, lördag 22/3. Reklamblad är utskrivna. Barbro, Eva
       och Mia delar ut.

       Konstutställning i stärkan under påsken. Vi skall försöka hålla museet öppet om det är möjligt.
       Inga förplanerade öppettider, utan vi sätter fram en skylt när det finns någon från Byträffen på
       plats i stärkan.
       Mia förslog att vi köper en "trottoarpratare". Helge kollar vad det kan kosta.

       "Bakluckeloppis" preliminärt 5/7 på skolans parkeringsplats.

       Årsrapport till Hembygdsförbundet skall skickas in. Den kompletterades med uppgifter om ideellt
       arbetad tid.

        Mia har skrivit en ansökan om bidrag för att förbättra yttertrappan upp till museet i stärkan.
        Vi ansöker om 15000:- . Helge skickar in ansökan.
        Mia kommer även att söka bidrag ur "Elvis-fonden".

16. Nästa möte, tisdag 8 april hemma hos Eva.

17. Övrigt:
Skötselbidrag för vandringsleden 3400:- och bidrag för egen anläggning 1900:- har kommit in

       från kommunen.
       Vi har nu ca 27000:- på kontot.

15. Årsmötet avslutades.

Lars-Helge Vestesson
ordf, sekreterare

Justeras:

Jonas Trulsson Lizzie Ohlson


