Onslunda Byalag. Årsmöte 2014
Protokoll fört vid Onslunda Byalags årsmöte den12 februari 2014 i församlingshemmet.
§1. Ordförande Gert Jönsson hälsade alla hjärtligt välkomna varefter dagordningen till det
19:e årsmötet lästes och godkändes.
§2. Till ordförande vid årsmötet valdes Gert Jönsson .
§3. Till protokollförare vid årsmötet valdes Per Sahlin.
§4. Kallelsen till årsmötet godkändes då den har utannonserats på anslagstavlor, hemsidan och
i Ystads Allehanda den 28/1 samt mailats till dem som lämnat adresser.
§5. Till att justera dagens protokoll valdes Kent Tufvesson och Ann-Christine Magnusson.
§6. Verksamheten med Byalagets ändamål, organisation och verksamhet lästes upp av ordf.
Gert Jönsson och lades till handlingarna. Kassören Peter Nord gick igenom den ekonomiska
redovisningen. Revisionsberättelsen lästes av Anders Sahlin varefter årsmötet fastställde
resultat- och balansräkningen.
§7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.
§8. Till ordförande för Byalaget tillika styrelsens ordförande för ett år valdes Gert Jönsson .
§9. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Solveig Olsson och Per Sahlin samt nyval av
Peter Nord för två år. Till suppleanter för två år omvaldes Tore Sahlin och Sven Persson samt
nyval av Sven Svensborn för två år. Till suppleant för ett år omvaldes Anders Persson samt
nyval av Charlotte Ivarsson-Lundberg till suppleant för ett år.
§10.Till revisorer för ett år omvaldes Anders Sahlin och Bengt Nilsson med Ulf Persson som
suppleant.
§11. Till ledamöter i kulturlaget för ett år omvaldes Ingar Möller, Ann-Christine Sahlin,
Charlotte Ivarsson-Lundberg, Anders Olsson och Björn Lindqvist med Ingar Möller som
ordförande.
Till ledamöter i i motionslaget för ett år omvaldes Gert Jönsson, Elvy Tufvesson, Christina
Rundgren, Anders Kristell och Ingvar Henriksson med Gert Jönsson som ordförande.
Till ledmöter för ett år i gilleslaget omvaldes Solveig Ohlsson, Karin Månsson, Karin
Johansson, Karin Blomqvist och Kent Eklund med Solveig Ohlsson som ordförande.
§12. Till valberedning omvaldes Gert Jönsson, Ingar Möller, och Solveig Ohlsson med Gert
Jönsson som sammankallande.
§13. Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 75:- per person och till 150:- per familj där
hemmavarande barn under 18 år ingår med en röst per medlemskap.

§14. Övriga frågor. Peter Nord visade och informerade om medlemskortet som tagits fram
och delades ut. Förmånerna finns att läsa på hemsidan.
Gert Jönsson informerade om kommande aktiviteter. Bertil Elm påtalade att det är problem
med felparkerade bilar mittför postlådorna vid Ringvägen. Dessa postlådor är uppsatta nästan
mittför tidigare parkeringsskylt. Per Sahlin informerade om pågående planering av
fibernätsutbyggnaden i kommunen både landsbygden i tätorterna med mer än 200 invånare.
Ulf Persson ställer upp om det är någon mer som vill spela boule på banan vid
församlingshemmet. Charlotte Ivarsson-Lundberg informerade om Genväg Österlen som nu
har 35 medlemmar.
§15. Avslutning. Gert Jönsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Efter årsmötet berättade Inger Olsson om sin tid som borstbindare i Onslunda vilket blev
mycket uppskattat.
Därefter bjöd gilleslaget på kaffe och smörgåsar.
Onslunda den 12 februari 2014.
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