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PROTOKOLL 

Årsstämma måndag den 25 februari 2019  

Närvarande 49 personer framgår av bilagd närvarolista. 
 
1. Årsstämman öppnas 

Byagillets ålderman/ordförande Nenne Arenhill öppnar årsstämman och hälsar de närvarande väl-
komna.   

2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

Årsstämman väljer Leif Richard till ordförande och Bitte Müller-Hansen till sekreterare vid dagens 
årsstämma. 

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

Årsstämman väljer Ulla Cronwall och Annika Johansson till protokolljusterare, tillika rösträknare. 

4. Fråga om årsstämman utlysts i behörig ordning 

De närvarande konstaterar att årsstämman utlysts i behörig ordning. 

5. Godkännande av dagordning 

Årsstämman beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning i enlighet med gillets stadgar. 

6. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelser för Brösarps Byagille och Brösarps Kulturförening 
för det senaste verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelse för byagillet och kulturföreningen delades ut för enskild läsning. Årsstämman 
beslöt tillstyrka styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för Brösarps Byagille (bilaga 1) samt Brö-
sarps Kulturförening (bilaga 2) för det senaste verksamhetsåret.  

7. Byagillets årsredovisning (balans – och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret 

 Dessa dokument fanns utskrivna för enskild läsning och därför beslutade årsstämman tillstyrka före-
liggande årsredovisning för det senaste verksamhetsåret i enlighet med bilaga 3. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret 2017 

Revisorn Örjan Svensson läser upp delar av revisionsberättelsen enligt bilaga 4 där det framgår att 
det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning avseende styrelsens förvaltning un-
der det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

Efter föredragning av ordförande beslutar årsstämman bevilja Byagillets styrelse ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018 i enlighet med revisorernas tillstyrkan bilaga 5. Närvarande styrelseledamöter 
och suppleanter deltar inte i beslutet.  

10 Fastställande av medlemsavgifter i Brösarps Byagille för verksamhetsåret 2019 
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Efter föredragning av ordföranden beslutar årsstämman enligt styrelsens förslag att fastställa oför-
ändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 till 100 kronor för enskild medlem och 150 kro-
nor för familj. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret  

Verksamhetsplan för våren är utdelad i form av program. Budget görs av kommande styrelse 

12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga förslag eller motioner hade inkommit 

13. Val  

a) Ordförande för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Leif Richard (nyval) till ordförande för en tid av ett år i enlighet med val-
beredningens förslag. Nenne Arenhill har avsagt sig uppdraget.  

b) Ordinarie ledamöter för en tid av två år 

Bitte Müller-Hansen (omval) som sekreterare och Henrik Christensen som kassör (nyval) samt Jan 
Fridh (omval) och Agneta Seadén (nyval) som ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år i enlighet 
med valberedningens förslag.  

c) Två ersättare i styrelsen för en tid av två år 

Årsstämman beslutar välja Rosita Johansson, Anne Emdenborg och Lena Nyström (alla nyval) i en-
lighet med valberedningens förslag.  

d) Föreningens firmatecknare 

Ordförande och kassör, var för sig upp till 10 000 SEK, tillsammans för belopp över 10 000 SEK. 

e) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Hans-Göran Nilsson och Örjan Svensson (båda omval) till revisorer för en 
tid av ett år i enlighet med valberedningens förslag. Hans-Göran Nilsson är sammankallande.  
Som revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Inga Lundkvist (omval) i enlighet med valbered-
ningens förslag. 

f) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

Årsstämman beslutar välja Sven-G Hultman och Annika Jönsson (båda omval) till ledamöter i valbe-
redningen för en tid av ett år. Sven-G Hultman är sammankallande.  

14. Stämman avslutades. 

 
Vid protokollet: Bitte Müller-Hansen  Godkännes: Leif Richard 

 

Protokollsjusterare: Ulla Cronwall  Annika Johansson  


