
Protokoll fört vid Föreningen Byträffens årsmöte 2013-02-26

Närvarande: Lars-Helge Vestesson, Anita Strand, Eva Svensson, Mia Persson Fröjd,
Bror Johansson, Willy Gustavsson

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. Anita Strand och Bror Johansson valdes att justera årsmötets protokoll.

5. Lars-Helge föredrog verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen för 2012.
    Bror och Willy redogjorde för vad tröskegruppen gjort under året.
    verksamhetsberättelsen kompletteras med den informationen.

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

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012.

8. Val av styrelse:
    Någon ordförande och sekreterare har inte gått att hitta.
    Det finns förslag på nya personer i styrelsen Jonas Trulsson och Carina Lagergren.
    Men de är inte tillfrågade än. Eva tar kontakt och frågar dem.

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

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

Barbro Johnsson, kvarstår 1 år.
    Bodil Svärd omval som suppleant 1 år.
    Bror Johansson nyval som suppleant, 1 år.

9. Göran Svärd omval som revisor 2 år
Jan Andersson omval som revisor i 1 år.
David Wickström omval som revisorssuppleant i 1 år.

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

11. Firmatecknare, Lars-Helge Vestesson.



12. Medlemsavgiften 2013 beslutades vara oförändrad. 50:- för vuxna och 30:- för barn.

13. Nästa möte, tisdag 16 april hemma hos Mia.

14. Övriga frågor:
       Dags att söka verksamhets bidrag för årets lokalbidrag. Vi kommer att ansöka om:
       Verksamhetsbidrag 3000:-
       Lokalbidrag för hyra av museet 7200:-

   Bidrag för egen anläggning baseras på ett poängsystem.
       Mia tar reda på hur många poäng tröskeboden ger.

      Tröskegruppen har "aktivitetsdag" 9/3 för att rensa strädet Åby-Krogstorp.
       Samling 09:00. Medtag verktyg, sax mm.
       Information läggs in på hemsidan.
       Tröskegruppen har en del papper om byatröskan, de skall lämna dem till kommunen för
       arkivering.
       Tröskegruppen efterlyste två kartor som tidigare hängt i godtemplarsalen. De finns
       troligen i museet i stärkan nu. Lars-Helge kollar.
       Tröskegruppen efterlyste några VHS-filmer från kulturdagarna. De finns troligen hos
       Svärds idag. Lars-Helge kollar.
       Tröskegruppen planerar att renovera "brändebrunn" i Åby.

        Mia informerade om ett leaderprojekt där man skall ordna en "samåkningsapp" för att
        underlätta för de som vill samåka. Man rapporterar in vart man vill åka eller tänker köra.
        För det behövs en inventering av var folk jobbar.
        På mötet fylldes en karta Edenryd - Krogstorp i med information så gott det gick.

15. Årsmötet avslutades.

Lars-Helge Vestesson
ordf, sekreterare

Justeras:

Bror Johansson Anita Strand


