
Onslunda Byalag. Årsmöte 2020. 
Protokoll fört vid Onslunda Byalags årsmöte den 12 februari 2020 på caféet hos ML 
Borstteknik. 
§1. Ordförande Gert Jönsson hälsade alla hjärtligt välkomna varefter dagordningen till det 
23:e årsmötet lästes och godkändes. 

§2.  Till ordförande vid årsmötet valdes Gert Jönsson. 

§3. Till protokollförare vid årsmötet valdes Per Sahlin. 

§4. Kallelsen till årsmöte godkändes då den har utannonserarts på anslagstavlor, hemsidan, på 
Facebook, i Ystads Allehanda den 20/1 samt via e-post till dom som lämnat adresser. 

§5. Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Kent Rönn och Bertil 
Persson. 

§6. Byalagets nya stadgar som antogs på årsmötet 2019 fastställdes på detta årsmöte. 

§7. Verksamhetsberättelsen för 2019 lästes upp av ordförande Gert Jönsson. Kassören Håkan 
Svensson läste upp de viktigaste punkterna ur resultat- och balansrapporten. 
Revisionsberättelsen lästes upp av Anders Sahlin varefter årsmötet fastställde resultat- och 
balansrapporten. 

§8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året. 

§9. Till ordförande för Byalaget 2020 tilllika styrelsens ordförande för ett år nyvaldes Anders 
Zinn.  

§10. Till styrelseledamöter för två omvaldes Per Sahlin, Tore Sahlin och Solveig Krondahl. 
Charlotte Ivarsson-Lundberg nyvaldes för ett år. Till suppleant för två år omvaldes Henrik 
Olsson. Till suppleanter för två år nyvaldes Madeleine Olsson och Åsa Andersson Till 
suppleanter för ett år nyvaldes Roland Skoglund, Jan Jirvik och Jimmy Sunnegård. 

§11. Till revisorer för ett år omvaldes Anders Sahlin och Stig Throbäck. Till revisorsuppleant 
för ett år omvaldes Anita Mårtensson. 

§12. Till ledamöter i kulturlaget för ett år omvaldes Ingar Möller, Ann-Christine Sahlin och 
Charlotte Ivarssson-Lundberg med Ingar Möller som ordförande. 

Till ledamöter i motionslaget för ett år omvaldes Gert Jönsson, Gertrud Sahlin o Anders 
Kristell med Gert Jönsson som ordförande. Mattias Tell nyvaldes för ett år. 

Till ledamöter i gilleslaget omvaldes Kent Ekelund, Rasit Milch, Gertrud Nilsson Comstedt 
och Camilla Kullberg för ett år. Ordförande i gilleslaget blev inte vald på årsmötet. 

Till det nybildade väglaget valdes Jan Jirvik, Ann-Christine Magnusson, Bengt Persson och 
Gertrud Persson med Jan Jan Jirvik som ordförande. 



§13. Till valberedning för ett år omvaldes Gert Jönsson, Ann-Christine Magnusson och Bengt 
Persson. 

§14. Medlemsavgifen för 2021 fastställdes till 100 kr per person och 200 kr per familj där 
hemmavarande barn upp till 18 år ingår med en röst per medlemsskap. 

§15. Övriga frågor. Verksamhetsplanen för 2020 lästes upp Per Sahlin. Ordförande 
informerade om den Jazzafton som vi skall ha 6 mars i OIF´s klubbvilla dit alla är välkomna. 
Håkan Svensson informerade om förslaget att bilda en fadderverksamhet för blomlådorna vid 
infarterna och på torget. Ersättning blir 250 kr per enhet och ett pris på 500 kr utdelas för 
finaste lådan varje år. Ordförande efterlyste också fler e-postadresser för utskick av 
information. Därefter avtackade ordförande avgående ledamöter, suppleanter och 
lagmedlemmar Mats Berglund, Sven Persson, Karin Sköld, Karin Blomqvist och Elvy 
Tufvesson med var sin en blombukett. Per Sahlin avtackade ordförande Gert Jönsson med en 
blombukett efter 8 års ordförandeskap. Håkan Svensson tackade också ordförande och 
överlämnade en present i en försluten trälåda. 

Ordförande tackade därefter för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

Efter mötet bjöd Byalaget på kaffe/te, bullar och pålägg. Efter förtäringen blev det en timmes 
filmvisning av karnevalen som vi hade i byn 1984. 
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