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BRÖSARPS BYAGILLE  PROTOKOLL, fört vid Byagillets årsstämma   

Årsstämman   den 13 februari 2012 

 

Närvarande 28 personer framgår av bilagd närvarolista. 

§115 Årsstämman öppnas 

Byagillets ordförande öppnar årsstämman och hälsar de närvarande välkomna. 

§116 Fråga om årsstämma utlysts i behörig ordning 

De närvarande konstaterar att årsstämman utlysts i behörig ordning. 

§117 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §117 

Årsstämman beslutar godkänna föreliggande dagordning i enlighet med bilaga §117. 

§118 Val av ordförande vid årsstämman 

Gunbritt Johansson väljs till ordförande vid dagens årsstämma. 

§119 Val av sekreterare vid årsstämman  

Monika Lindén väljs till sekreterare vid dagens årsstämma.  

§120 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare   

Sven Gummesson och Henry Karlsson väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare vid dagens 

årsstämma.  

§121 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret   

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011: Bilaga §121  

Efter föredragning av styrelsens sekreterare beslutade årsstämman tillstyrka styrelsens förslag till 

verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  
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§122 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhetsåret 

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2011: Bilaga §122 

Efter föredragning av styrelsens kassör beslutade årsstämman tillstyrka föreliggande 

förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 

§123 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 

Revisorernas berättelse för verksamhets-/räkenskapsåret 2011: Bilaga §123 

Styrelsens revisor Hans-Göran Nilsson redovisar i enlighet med föreliggande revisionsberättelse att 

det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning avseende styrelsens förvaltning  

under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

§124 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

Revisorernas tillstyrkan om ansvarsfrihet för Byagillets styrelse för verksamhetsåret 2011: Bilaga 

§124 

 Efter föredragning av styrelsens revisor Hans-Göran Nilsson beslutar årsstämman bevilja Byagillets 

styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Närvarande styrelseledamöter och suppleanter 

deltar inte i beslutet.  

§125 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2012 

Årsstämman beslutar att antalet ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret skall vara åtta (8) 

ledamöter. 

§126 Val av 

Valberedningens förslag till Byagillets styrelse för år 2012: Bilaga §126 

 a) Ordförande för en tid av ett år  

Årsstämman beslutar välja Bo Pellnäs (nyval) till ordförande för en tid av ett år i enlighet med 

valberedningens förslag. Gunbritt Johansson har avsagt sig uppdraget. 
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b) Fyra ledamöter för en tid av två år  

Årsstämman beslutar välja Monika Lindén (omval), Magnus Evergren (nyval),  Jerker Ottosson (nyval) 

och Madeleine Persson (nyval) till ledamöter för en tid av två år i enlighet med valberedningens 

förslag. Henry Karlsson, Annika Johansson och Tommy Johansson har avsagt sig uppdragen. 

c)Kvarstående ledamöter för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Anders Jonzon (omval), Ing-Britt Stenberg (omval) och Inga-Lill Johansson 

(omval) till ledamöter för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag. 

d) Fyllnadsval av två suppleanter för en tid av ett år  

Årsstämman beslutar välja Magnus Knast (nyval), Carina Liljedal (nyval) och Sven Johansson (omval) 

till suppleanter för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag. Vidare väljer årsstämman 

Eva Nilsson (omval) till suppleant  för en tid av två år i enlighet med valberedningens förslag. Eva 

Swahn och Jörgen Nilsson har avsagt sig uppdragen. 

e) Två revisorer för en tid av ett år  

Årsstämman beslutar välja Hans-Göran Nilsson (omval) och Örjan Svensson (omval) till revisorer för 

en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag. Hans-Göran Nilsson är sammankallande. 

f) Två revisorssuppleanter för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Inga Lundqvist (omval) och Johan Beckman  (omval) till 

revisorssuppleanter för en tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag.  

g )Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Ulla-Britt Klyft (omval), Inger Beckman (omval) och Karin Lindskog-

Sandqvist (omval) till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år i enlighet med valberedningens 

förslag. Ulla-Britt Klyft är sammankallande.  

h) En ledamot och en suppleant i Bygderådet för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja ordföranden Bo Pellnäs till ledamot och styrelsens vice ordförande till 

suppleant i Bygderådet för en tid av ett år.  
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i)Val av en adjungerad ledamot i Byagillets styrelse dels med ansvar för den ekonomiska 

redovisningen i projektet ”Brösarp – med naturen som lockbete”, dels med mandat att teckna 

firman i särskilt konto med tillhörande internetuppkoppling i Sparbanken Syd. Projektet är EU-

finansierat för en tid av två år. Projektet skall vidare särredovisas till Länstyrelsen och 

Jordbruksverket. 

Årsstämman beslutar välja Gunbritt Johansson till adjungerad ledamot i Byagillets styrelse  i enlighet 

med ärende enligt ovan. 

§127 Fastställande av verksamhetsplan/kalendarium 2012 

Styrelsens förslag till Byagillets verksamhetsplan/kalendarium 2012: Bilaga §127 

Årsstämman beslutar överlämna förslaget till Byagillets verksamhetsplan/kalendarium 2012 till den 

nya styrelsen för vidare handläggning. 

Fabian Rimfors rapporterar från arbetet med EU-projektet ”Brösarp – med naturen som lockbete”. 

§128 Fastställande av medlemsavgifter i Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2012 

Efter föredragning av styrelsens kassör beslutar årsstämman enligt styrelsens förslag att fastställa 

medlemsavgifter för verksamhetsåret 2012 till 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för 

familj.  

§129 Beslut om firmatecknare 

Årsstämman beslutar att styrelsens ordförande och kassör var för sig har rätt att teckna firma under 

verksamhetsåret 2012.  

§130 Avtackning 

Ordföranden tackar Henry Karlsson, Annika Johansson, Eva Swahn, Jörgen Nilsson och Tommy 

Johansson för det aktiva engagemang som de visat i Byagillets verksamhet och överlämnar en gåva.  

Ordföranden överlämnar gåvorna till Eva Swahn och Jörgen Nilsson vid ett senare tillfälle. 
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§131 Avslutning 

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årsstämman. 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monika Lindén Gunbritt Johansson 

 

  Sven Gummesson Henry Karlsson 

 

 

     

  

 

                        

 

      

  

 

 

 

 


