Jordö byalag
Årsredovisning 2016

Styrelsens årsredovisning för byalagets verksamhet 2016:
• Verksamhetsberättelse
• Resultaträkning
• Revisionsberättelse
Bilaga:
Dagordning årsmöte 2017-07-23

Verksamhetsberättelse Jordö byalag
2016-01-01 – 2016-12-31
Styrelsens ledamöter
Ordförande

Ronny Gustavsson

Kassör

Lena Gylling

Sekreterare

Agnes Lindeberg

Ledamöter

Bo Niklasson, Lennart Hedbrandh

Suppleanter

Ulla-Karin Andersson, Britt-Marie Källqvist

Revisor

Karin Åkesson

Revisorsuppleant

Berit Björkman

Valberedning

Calle Nordheim, Birgitta Olving (sammankallande)

Adjungerad

Peter Olving

OM BYALAGET
Byalagets organisationsnummer är 802440-3019.
Byalagets bankgironummer är 244-6946.
Byalagets webbadress är jordo.se eller jordö.se
Byalagets e-postadress är byalaget@jordo.se
Byalaget har en småföretagarförsäkring som omfattar Ansvar- och rättsskydd.
Medlem i Blekingearkivet, Bräkne-Hoby. Stöld- och brandsäkert förvar av allt
verksamhetsmaterial för respektive år, två år efter byalagets årsmöte.
Deltar i Grannsamverkan för ev. tips till närpolis.

Styrelsen har haft 4 st protokollförda sammanträden

MEDLEMMAR
Byalaget har under 2016 haft 60 st medlemmar varav 44 familjemedlemskap och 16 enskilda.

EKONOMI
Se bilaga från kassörens resultaträkning 2016.
Inkomstdeklaration för ideella föreningar är inskickad till Skatteverket.

AKTIVITETER 2016
• Sedvanligt midsommarfirande i Backen vid Lejdeviken. Midsommarstången kläs på
förmiddagen. Gemensam samling för alla Jordöbor och gäster kl 16.00 för dans,
lekar, lottförsäljning, lite musik och fika i gröngräset. Ronny höll i mikrofonen, Tina
Rydén och Therese Carlevi hjälptes åt med lekarna. Ca 200 personer besökte
arrangemanget.

• Besök av Sjöräddningssällskapet Hasslö. På grund av ihållande regn fick vi flytta
besöket en dag. SSRS mobiliserade sina mannar och kom till oss med två av sina
båtar. De informerade om sin verksamhet, bjöd oss ombord på sina båtar samt
visade hur en sjöräddning kan gå till. Byalaget bjöd på kaffe med dopp. Besöket var
mycket uppskattat och ett 75-tal personer besökte arrangemanget. Byalaget skänkte
5000 kr till Hasslö sjöräddning.
• Den 13/7 hyrde vi ett stort tält och anordnade en slöjdutställning av olika hantverk
tillverkade på Jordö, gammalt som nytt. Mer än hela tältet fylldes av alster. Jane
Betts föreläste om sin bok ”Hemmets slöjd – Ögats fröjd”. Ett välbesökt och
intressant program.
• Den 20/7 utflykt till Saxemara båtvarv med egna bilar. Arrendatorn Niklas Nyström
guidade oss runt. Inspirerat berättade han om båtbyggarkonsten och varvets
historia. Därefter besökte vi Änglakeramik som ligger ett stenkast från varvet. Där
fick vi ta del av hur drejning går till, vi drack kaffe och fick möjlighet att handla
allehanda keramikalster.

• Den 27/7 Vår guidade Olle Melin oss runt Stumholmen och berättade historien om
den f.d. helt militära ön och alla dess byggnader.
• Den 11 oktober deltar Ronny och Lena i en föreningsträff anordnad av Fritid- och
Kulturförvaltningen Ronneby kommun. Programmet innehöll bl.a information från
förvaltningen, information från SISU samt info om bidragsförfarande.
• Ronny och Lennart har påbörjat diskussioner med Ronneby kommun ang. vilka
möjlighet som finns att få fiber till Jordö.
• Julgran sätts upp i Marken. Den 1:a advent firades med glögg och pepparkakor.
Byalagets styrelse har som vanligt haft ett bra samarbete med övriga föreningar på Jordö,
Stiftelsen Jordö missionshus och Jordö-Almö vägförening.

Jordö den 6/5 2017
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Jordö byalag
Dagordning vid årsmöte söndagen den 23 juli 2017
Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet 2017, tillika rösträknare
Byalagets verksamhetsberättelse för 2016
Kassörens redogörelse för räkenskaperna
Revisorns berättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Beslut om medlemsavgifter kommande år, 2018. Oförändrad enl. styrelsens förslag
Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
I tur att avgå: Lena Gylling, Bo Niklasson, Agnes Lindeberg
• Fyllnadsval av 1 styrelseledamot 1 år, efter Ronny Gustavsson
• Val av byalagets ordförande för en tid av 1 år
• Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år
I tur att avgå: Ulla Andersson
• Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.
I tur att avgå: Karin Åkesson Rehnholm och Berit Björkman
• Val av valberedning 2 st för en tid av 1 år
I tur att avgå: Birgitta Olving och Calle Nordheim
• Information från styrelsen:
• Uppdaterad information om fiber och Telias avveckling av kopparnätet
• Uthyrning av tält till medlemmar, pris och avtal
• Grannsamverkan
• Övriga frågor
• Mötet avslutas
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