
Protokoll föfi vid årsmöte med Jordö Byalag gällande år 2015

Tid: söndagen den 24 jr"rli 2016

Plats: Jordö missionshus

§1
Mötets öppnades och ordforande Ronny Gustavsson hälsade alla välkorma.

§2
Dagordning fastställdes.

§3
Till mötesordforande för årsmötet valdes Marianne Gylling.

§1
Till sekreterare för årsmötet valdes Agnes Lindeberg.

§5
Til I j usterin gsmän, för årsmöte sprotokolle t 20 I 5 ti llika rö sträknare valde s Roland

Karlsson och Peter Husmark.

§6
Ordforande Ronny Gustavsson föredrog verksamhetsberättelse i'ör år 2015.

Kassören Lena Gylling föredrog den ekonomiska redovisningen för år 201-5. Se

ekonornisk reclovisning byalagets hemsida http://media.iordo.se.

Revisonberättelsen föredrogs av kassören. då revisor Anna Ozolins ej var närvarande vid
årsrnötet. Inga anmärkningar har fiar:rkommit på de förda räkenskaper. varför revisom

föreslår att årsmötet godkiinner f'örelagda handlingar och att styrelsen beviljas

ansvarsfrihet tör det gångna räkenskapsåret.

Årsmötet beslutade att godkänna forelagda handlingar och att bevilja styrelsen

ansvarstiihet.

§7

§8

§e
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§10
Medlemsavgifter; styrelsen förslår att famiijemedlemskap, som inkluderande två vuxna

och två barn upp till 16 år betalar I 50 kronor, enskild medlem betalar i 00 kronor och

gäster betalar 50 kronor vid aktiviteter sonr si;-relsen beslutar ska vara avgiftsbelagda. Vid

midsommarfirandet är alla även fortsättningsvis välkomna utan att betala extra avgift.

§11
Val av 2 styrelseledamöter 2 är,i tur att avgå: Ronny Gustavsson och Lennart Hedbrandh

(Styrelsen utser inclm sig ett arbetsutskott). Årsmötet beslutade om omval for Ronny

Gustavsson och Lennart Hedbrandh

§12
Val av byalagets ordförande 1 år; årsmötet beslutade om onlval av Ronny Gustavsson tiil
ordförande för byalagets styrelse 1 år.

§13
Val av 1 styrelsesuppleant 2 är" i tur att avgå: Ritva Örsell. Årsmötet valde Britt-Marie

Källqvist till styrelsesuppleant pä2 är.

§14
Val av en acljungerad ledaniot i styrelsen för en tid av ett år. Årsmötet lärnnar till styrelsen

att avgör vem/ vilka man vill adjungera till styrelsemötena. Peter Olving föreslås vara

adjungerad under nästa verksamhetsår..

§15
Val av I revisor och 1 revisorsuppleant I år, i tur att avgå Anna Ozolins och Berit

Björkrnan. Årsmötet valde Karin Åkesson-Rehnholm till revisor på I år och omval av

Berit Biörkman till revisorssuppleant 1 år.

§16
Val av valberedning 

.l 
år, årsmötet beslutade välja Birgitta Olving, sammankallande och

Kalle Nordheim till valberedning för 1 år.

§17
informerade från ordförande för byalaget

Utredning kring fiber/ bredband till fastighetema på Jordö. Nuvarande anslutning sker via

ADSL. Denna lösning fungerar endast då det finns täst telefoni. I dagens läge har de flesta

endast mobiltelefon. Förslag finns att dra tiber via Eons luftburna elledningsnät. En
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llorutsättningslös utredning om möjlig lösning ska göras. Byalaget bevakar frågan och har

kontakt med kommunen angående ekonomisk bidrag för att uppdatera nätanslutning.

Information om grönstrukturplan. Jordö finns omnämnt bl a "Ifuäfteken" som växer vid
Jordösundsvägens vändplats.

Ny översiktsplan är på gång. Förslag från Länsstyrelsen att utöka strandskyddet från 100

till 300 meter. information om RorLneby kommuns inventering av bebyggelse. som är en

del i arbetet med vatten- och avloppsfrågan. Ordförande infbnnerar årsmötet om att han

bjudit in planarkitekten och statsarkitekten for at visa Jordös särart och ffira en dialog

kring ovanstående frågor.

inlormation om sommar?rogrammet som hittills varit ilychet uppskattat. Samling idag

klockan 16.00 för nedtagning och borttagning av midsorrmarståtlgen.

l8
Medlernskort och gästavgifl. Styrelsen har tagit tram ett förslag på medlemsavgifter samt

att icke medlerunar sorn önskar delta i byalagets aktiviter betalar då aktiviteten genererar

kostnader. Gäster foreslås betala 50 kronor vid aktiviteter som styrelsen beslntar ska vara

avgiftsbelagda. Vid midsommarfirandet är alla är,en fortsättningsvis välkomna utan att

betala extra avgift Medlemskorl skickas via mail när avgitlen är erlagd. Viktigt att man

anger namn på samtliga personer när man betalar in medlemsavgiften då endast

fastighetsbeteckning inte är tillräckiigt. Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag på

medlemskort och gästav gifl. Förändring gäller från årsskift et 20 1 6 I 1 7

§1e
Ör,riga trågor; forslag från Ingegärd Gylling att styrelsen vid planering av

sommarprogrammet 2017 skulle verka för att affangera filmvisning och ha någon

kvällsaktivitet. Bengt Pettersson framförde en eloge till styrelsen tör innevarande

sommars lyckad arrangemang. Styrelsen framfbr behov av att inköpa ett tält for ca 20

personer, att använda vid sommararrangemangen. Tältet skulle också kunna hyras ut till
medlemmar. Årsmötet beslutade att r-rppdra åt styrelsen att inhanclla lämpligt tält

§18
Mötesordförande tackade alla som deltagit och avslutade årsmötet
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Yid protokollet: Jnsteras:
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Agnes Lindeberg
mötessekreterare

Justeras:

Roland Karlsson Peter Hugmark
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Marianne Gylling
mötesordfiirande
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