Byalaget Kreativa Läppe
Protokoll fört vid årsmötet söndagen den 22 april 2018 klockan
15.00-15.40.

Deltagare:
21 medlemmar enligt bifogad namnlista tillika röstlängd.
Mötet inleddes med en presentation av företaget VYTAB i Vingåker.
Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt nedan.
§ 1. Årsmötets öppnande
Inge Löwegren, föreningens vice ordförande, hälsade välkommen och
öppnade mötet.
§ 2. Förslag till dagordning
Den utdelade dagordningen godkändes med tillägg av två övriga ärenden.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Jörgen Larsson valdes till ordförande och Börje Sandberg till sekreterare
för mötet.
§ 4. Val av justerare samt tillika rösträknare
Lillemor Ågren och Anna Kåsjö valdes till att justera protokollet samt att
vara rösträknare.
§ 5. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst genom kallelse i Läppebladet och
meddelande på föreningens hemsida.
§ 6. Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen med tillhörande resultat- och balansräkning och
revisionsberättelsen, som föredrogs av Lillemor Ågren, godkändes och
lades till handlingarna.

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med utgångspunkt från verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8. Val av styrelse
•

Val av ordförande för en tid av ett år
Karina Veinhede omvaldes till ordförande för ett år.

•

Ordinarie ledamot för en tid av två år
Lillemor Ågren omvaldes för en tid av två år.
Marianne Isaksson valdes för en tid av två år.
(Lars Kåsjö och Tord Lindberg har ett år kvar vardera).

•

Val av suppleant för en tid av två år
Siw Andersson omvaldes för en tid av två år
Bia Vikander valdes för en tid av två år.
(Lena Hjelm har ett år kvar).

•

Revisorer för ett år
Örjan Langborg och Christer Thörn omvaldes.
Margareta Arvidsson omvaldes som revisorssuppleant

§ 9. Valkommitté om tre ledamöter varav en är sammankallande
Inga frivilliga anmälde sig till uppdraget varför årsmötet beslöt hänskjuta
frågan till styrelsen.
§ 10. Stadgeändringar
För att aktualisera föreningens stadgar hade styrelsen föreslagit följande
ändringar:
- §2 tillägg: Kallelse till årsmöte ska ske tidigast fyra veckor och
senast två veckor före årsmöte.
- §3 ny lydelse: Vid årsmötet har varje medlem en röst
(familjemedlemskap två röster och enskilt medlemskap en röst).
Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
- §6 tillägg i dagordningens punkt 2: Fastställande av röstlängd
punkt 7: Fastställande av medlemsavgift
punkt 8: Val av en revisor för en tid av ett
år
- §9 ny lydelse: Föreningens firma tecknas av styrelsen, två i förening

Ändringarna träder i kraft efter beslut på en extra föreningsstämma som
styrelsen kommer att kalla till via hemsidan och anslag på våra
anslagstavlor under sommaren. Årsmötet godkände styrelsens förslag.
§ 11. Beslut om medlemsavgifter för ett år
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara oförändrade, dvs. för
familj 200 kronor samt enskild medlem 100 kronor.
§ 12. Övriga frågor
Börje Sandberg lämnade en kort information om arbetsläget för
projektgruppen för en servicepunkt. Börje hänvisade till skriftlig
information, som finns att hämta i Läppebladets januarinummer och i
bilaga till byalagsstyrelsens verksamhetsberättelse om man vill informera
sig djupare om arbetet. Projektgruppen arbetar för närvarande med tre
möjliga alternativ och kommer att kalla till ett stormöte när det finns ett
konkret och realistiskt förslag att presentera.
Agneta Rönnqvist informerade om att länstrafiken i Örebro planerar
nedläggning av dess busstrafik mellan Vingåker och Läppe och endast
trafikera sträckan mellan Örebro och Läppe. Länstrafiken i Sörmland är
villig att öka turtätheten mellan Vingåker och Läppe men vill då efterhöra
Läppebornas önskemål om lämpliga tider för turer utöver
högtrafikturerna. Detta kan ske genom en enkät, som kommer att skickas
ut via normal postutdelning.
§ 13. Årsmötets avslutande
Mötet avslutades och ordföranden tackade alla för visat intresse.
Efter lotteridragning kunde vi alla avnjuta en mycket god smörgåstårta.
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Protokollet offentliggörs på föreningens hemsida.
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