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                GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll fört vid Glemminge Byalags årsmöte 2020-02-26 

38 medlemmar var närvarande vid mötet i medborgarhuset.  
Egon Holdt hälsade alla välkomna och informerade om att vi inte hade någon nuvarande ordförande 
eller vice ordförande till att starta dagens möte, eftersom dessa valt att lämna styrelsen innan 
årsmötet. 

1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 
Egon Holdt valdes att leda förhandlingarna.  

2. Val av sekreterare till dagens möte 
Åsa Håkansson utsågs att föra protokoll.  

3. Val av två justeringsmän  
Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Anders Larson och Peter Ekenger.  

4. Godkännande av kallelse till årsmötet  
Ordförande redogjorde för hur mötet hade utlysts via Facebook, hemsida, mail och affischering 
i byn.  
Mötet antog och godkände kallelsen.  

5. Styrelsens årsberättelse för år 2019  
Åsa redogjorde för styrelsens arbete och de aktiviteter som genomförts under 2019 genom 
uppläsning av årsberättelsen.  
Mötet antog och godkände årsberättelsen.  

6. Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat-och balansräkning 
Gun redogjorde för den ekonomiska biten i samband med de olika aktiviteterna under året. Hon 
informerade också om att de nu finns ett konto för Glemminge byalag och att teatergruppen 
(som består av 4 byalag) har ett eget konto. Vid årets slut fanns det 18650 kr på byalagets konto 
och 17100 kr på teaterkontot.  
Mötet antog och godkände verksamhetsårets resultat- och balansräkning.  

7. Revisorernas berättelse 
Marianne Grenander läste upp revisorernas berättelse där de rekommenderar årsmötet att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.                                                          
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Mötet antog och godkände revisorernas berättelse.  

8. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötet tillstyrkte revisorernas rekommendation och gav styrelsen ansvarsfrihet.  

9. Fastställande av årsavgift för 2020  
Ordförande föreslog en höjning av medlemsavgiften till 50 kr/medlem och 150 kr/familj  
Mötet antog och godkände detta förslag.  

10. Val av ordförande för 2020 
Valberedningen, Håkan Nilsson, föreslog att välja Egon Holdt till ordförande i Byalaget för 
2020.  
Mötet antog och godkände detta förslag och Egon Holdt tackade för förtroendet.  

11. Val av en styrelsemedlem (nyval) på två år samt en styrelsemedlem (nyval) på fyllnadsval 
ett år, och val av en styrelsesuppleant (nyval) på två år.                                                     
Omval av två tidigare styrelsemedlemmar.  
Valberedningen föreslog en styrelsemedlem (nyval) på två år; Agneta Andersson,  Val av 
styrelsemedlem (nyval) på fyllnadsval ett år: Tina Vagner. Val av en styrelsesuppleant (nyval) 
på två år: Monica Nyberg.                                                                                                      
Omval av två tidigare styrelsemedlemmar: Gun Mårtensson och Gert Thuvesholmen.  
Mötet antog och godkände detta förslag. 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Valberedningen föreslog revisorer; Torgny Sten och Marianne Grenander och revisorssuppleant; 
Lars-Ingmar Månsson.  
Mötet antog och godkände detta förslag. 

13. Val av två valberedare och en suppleant 
Valberedningen föreslog som valberedare Bror Olsson och Håkan Nilsson samt Kurt Andersson 
som valberednings suppleant.  
Mötet antog och godkände detta förslag.  

14. Motioner och övriga frågor  
Inga motioner hade kommit in till dagens möte.                                                                   
Övriga frågor: Ordförande informerade om de listor som senare skulle skickas runt till 
medlemmarna där var och en hade möjlighet att skriva upp sig. Det gällde tex om man ville 
hjälpa till vid fest/pub kvällar eller om man hade intresse för att fixa byns utemiljö, rensa i 
rabatter, klippa…  

15. ”Årets Byalagare” 
       Till ”Årets byalagare 2019” utsågs Bo Björkman och tilldelades en Hortensia.  
       Motivationen löd: ”Vi uppskattar ditt genuina engagemang för byn, människorna som bor här      

samt inte minst att du månar om växtligheten! Tack Bo för allt du gör!”      
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16. Mötet avslutades                                                                                                                           
Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för uppmärksamheten och mötet avslutades.  
 
 
Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och kakor och därefter kom IngMarie Olsson från 
biblioteket och berättade allmänt om vad biblioteket har att erbjuda, så som ”Mer öppet”, 
föreläsningar, utbildning…  
 
 
Glemmingebro 2020-02-26                                              Vid protokollet:  
 
 
 
 
Egon Holdt                                                                        Åsa Håkansson  
Ordförande                                                                        Sekreterare  
 
 
Justeras:                                                                             Justeras:  
 
 
 
 
Anders Larson                                                                   Peter Ekenger 
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