PROTOKOLL
Årsstämma måndag den 26 februari 2018
Närvarande 28 personer framgår av bilagd närvarolista.
§73 Årsstämman öppnas
Byagillets ålderman/ordförande Sven-G Hultman öppnar årsstämman och hälsar de närvarande välkomna.
§74 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
Årsstämman väljer Leif Richard till ordförande och Monika Lindén till sekreterare vid dagens årsstämma.
§75 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Årsstämman väljer Agneta Saedén och Ulla Cronvall till protokolljusterare, tillika rösträknare.
§76 Fråga om årsstämman utlysts i behörig ordning
De närvarande konstaterar att årsstämman utlysts i behörig ordning.
§77 Godkännande av dagordning
Årsstämman beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning i enlighet med bilaga § 77.
§78 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelser för Brösarps Byagille och Brösarps Kulturförening
för det senaste verksamhetsåret
Efter föredragning av åldermannen beslutade årsstämman tillstyrka styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för Brösarps Byagille (bilaga § 78A) samt Brösarps Kulturförening (bilaga § 78B) för
det senaste verksamhetsåret.
§79 Byagillets årsredovisning (balans – och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
Efter föredragning av åldermannen beslutade årsstämman tillstyrka föreliggande årsredovisning för
det senaste verksamhetsåret i enlighet med bilaga 79.
§80 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret 2017
Åldermannen redovisar i enlighet med föreliggande revisionsberättelse bilaga § 80 att det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning avseende styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
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§81 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Efter föredragning av åldermannen beslutar årsstämman bevilja Byagillets styrelse ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017 i enlighet med revisorernas tillstyrkan bilaga § 81. Närvarande styrelseledamöter och suppleanter deltar inte i beslutet.
§82 Fastställande av medlemsavgifter i Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2019
Efter föredragning av ordföranden beslutar årsstämman enligt styrelsens förslag att fastställa
mdlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 till 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj.
§83 Val av
Valberedningens förslag till Byagillets styrelse för verksamhetsåret 2018 framgår av bilaga § 83.
a)Ordförande för en tid av ett år
Årsstämman beslutar välja Nenne Arenhill (nyval) till ordförande för en tid av ett år i enlighet med
valberedningens förslag. Sven-G Hultman har avsagt sig uppdraget.
b)En ledamot för en tid av två år
Årsstämman beslutar välja Anna Martin till ledamot för en tid av två år i enlighet med valberedningens förslag. Malin Rimfors och Alexandra Svensson har avsagt sig uppdragen.
c) Kvarstående ledamöter för en tid av ett år
Årsstämman beslutar välja Ingbritt Stenberg (1 år kvar)), Monika Lindén (omval) , Leif Richard (omval) och Bitte Mueller-Hansen (1 år kvar; gått upp från suppleant till ledamot) i enlighet med valberedningens förslag.
d)Fyra suppleanter för en tid av 2 år samt en suppleant för en tid av ett år
Årsstämman beslutar välja Peter Andersson (omval), Ann-Marie Nilsson (nyval) , Gunilla Boström
(nyval) och Jan Fridh(nyval) för en tid av två år samt Sven Johansson (1 år kvar) för en tid av 1 år i
enlighet med valberedningens förslag.
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)En revisorssuppleant för en tid av ett år
Årsstämman beslutar välja Inga Lundqvist (omval) till revisorssuppleant för en tid av ett år i enlighet
med valberedningens förslag.
g) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Årsstämman beslutar välja Sven-G Hultman (nyval) och Annika Jönsson (nyval) till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Sven-G Hultman är sammankallande. Ulla-Britt Klyft, Inger Beckman
och Maria Liesland har avsagt sig uppdragen.
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h)En ledamot och en suppleant i Bygderådet för en tid av ett år
Årsstämman beslutar välja styrelsens ordförande till ledamot och styrelsens vice ordförande till suppleant i Bygderådet för en tid av ett år.
§84 Fastställande av verksamhetsplan/kalendarium för Brösarps Byagille 2018
Åldermannen presenterar förslag till verksamhetsplan/kalendarium för Brösarps Byagille 2018 enligt
bilaga §84.
Årsstämman beslutar överlämna fastställande av verksamhetsplan/kalendarium för Brösarps Byagille
2018 till den nya styrelsen för beslut.
Åldermannen betonar behov av frivilliga krafter i arbetet för att förverkliga Byagillets verksamhetsplan/kalendarium. Årsstämman poängterar vidare vikten av att Byagillet under kommande verksamhetsår bl a arbetar med frågor rörande klimat/miljö samt skolans verksamhet i Brösarp by.
§85 Byagillets budget för verksamhetsåret 2018
Årsstämman beslutar överlämna fastställande av budget för Brösarps Byagille 2018 till den nya styrelsen för beslut.
§86 Avtackningar
Avgående ordföranden/åldermannen Sven-G Hultman samt styrelseledamöterna Malin Rimfors och
Alexandra Svensson kommer att avtackas i samband med Byagillets vårfirande på Kristi Himelfärdsafton.
§87 Avslutning
Åldermannen hälsar den nya ordföranden välkommen och överlämnar Byagillets sammanträdesklubba och byahorn. Åldermannen tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Monika Lindén

Leif Richard

Sven-G Hultman §§ 73-74, §87

Agneta Saedén

Ulla Cronvall

3

