Mötesprotokoll Årsmöte
Organisation/företag
Esarps Bygdelag

Ordförande
Roland Larsson

Datum
19-03-24

Mötessekreterare
Tina Redgård Larsson

Ort
Kongsmarken

Justerare
Rickard Strand
Björn Larsson

§1.
Mötesformaliteter
•
•
•
•
•
•

Mötets ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Frågan om kallelsen behörigen skett.
Val av mötesordförande och mötessekreterare: Roland Larsson och Tina Redgård Larsson.
Val av justerare: Rickard Strand och Björn Larsson.
Antal närvarande hushåll: 10 röstberättigade hushåll.
Fastställande av dagordning.

§2.
Föregående års berättelser
•
•

Redogörelse av Esarps bygdelags verksamhet 2018: Pubar, brännboll, Bakken.
Revisorerna redogör skriftligt om styrelsens administrativa arbete och rekommenderar ansvarsfrihet för
styrelsen för det gångna året. Styrelsen är nöjda med resultat av pubarna. Bygdelaget har en
verksamhetsförsäkring hos Länsförsäkringar som står skriven på Esarps skolas lokal, detta ska Gunilla
(Nilla) Larsson ändra. Eftersom bygdelaget inte har samma inkomstgivande aktiviteter som förr föreslås
det att bygdelaget är försiktiga med kommande års utgifter.

§3.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av stämman.

§4.
Kommande verksamhetsår
•

Planerade aktiviteter första halvåret 2019 är: Pubar, valborgfirande, höstplanering, midsommar,
brännboll och resa till Bakken.

§5.
Beslut om medlemsavgift för 2020
•

Beslut tas till 150 kr/hushåll/år.

§6.
Val av förtroendeposter
•
•
•

Val av ordförande på 1 år: Roland Larsson
Val av tre ledamöter på 2 år: Tina Redgård Larsson, Tina Öller och Agneta Jansby Norén
Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år: Lena Karlsson och Emelie Nilsson

§7.
Övriga frågor
•
•
•

Esarps Fiber: Esarps Fiber har avvecklats och donerar återstående medel till Esarps bygdelag, 23 420:- .
Esarps bygdelag tackar ödmjukast.
Uppdatering av aktivitetsrutiner: Tina och Nilla går igenom befintliga instruktioner för aktiviteter. Några
punkter ska uppdateras och ändras. Uppdaterad lista kommer att finnas på hemsidan, i lokalen i
Kongsmarken samt i kassan.
Förslag om körersättning: personer som kör ut med information till brevlådorna kan ansöka om
milersättning på 18,50:-/mil. Stämman biföll förslaget.

§8.
Mötets avslut
Mötet avslutas och styrelsen tackar för visat intresse.
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