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Protokoll fört vid Glemminge Byalags årsmöte 2022-03-30 

28 medlemmar var närvarande vid mötet i Medborgarhuset. 

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 Andres Klingenberg och                                                                                                                
       Anders Larson. 

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

5.    Styrelsens årsberättelse för år 2021 
       Åsa redogjorde för styrelsens arbete och de aktiviteter som genomförts under 2021  
       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. I byalagets kassa fanns vid årsskiftet 26108 kr. 
       Mötet antog och godkände verksamhetsårets resultat-och balansräkning. 

7.    Revisorernas berättelse 
       Egon läste upp revisorernas berättelse där de rekommenderade årsmötet att bevilja  
       styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 
       Mötet antog och godkände revisorernas berättelse. 

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

9.    Fastställande av årsavgift för 2023 
       Medlemsavgiften föreslogs att vara oförändrad: 50 kr/medlem och 150 kr/familj. 
       Mötet antog och godkände detta. 
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10.   Val av ordförande för 2022 
        Valberedningen, Håkan Nilsson, föreslog att välja Egon Holdt till ordförande i Byalaget  
        för 2022. 
        Mötet antog och godkände detta förslag och Egon Holdt tackade för förtroendet. 

11.   Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar 
        Valberedningen föreslog omval på två år på fyra tidigare styrelsemedlemmar: Gun                                                                   
        Mårtensson, Gert Thuvesholmen, Agneta Andersson och Tina Vagner.   
        Valberedningen föreslog även omval på två år på styrelsesuppleant Monica Nyberg. 
        Övriga styrelsemedlemmar kvarstår ett år. 
        Mötet antog och godkände detta förslag. 
       
12.   Val av två revisorer och en revisorsuppleant 
        Valberedningen föreslog revisorer, Torgny Sten och Marianne Grenander och  
        revisorsuppleant Lars-Ingmar Månsson. 
        Mötet antog och godkände detta förslag 

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

14.   Motioner och övriga frågor 
        Inga motioner har kommit in till årsmötet. 
        Övriga frågor som kom upp var: 
        Skylten som står i korsningen vid återvinningen med text ”loppis, Glemminge                                                                     
        stenar…”borde plockas bort eftersom den inte är så fin. 
        Glemmingeskylten på östra infarten till byn skyms av ett träd. 
        Önskan om busskur i byn. Styrelsen meddelar att detta tagits upp i flera år men att det                                              
        inte går att genomföra. Även bybor har nu skickat in skrivelse till Myndighetsnämnden. 
        Vad händer med Räfsan? Lokalerna är fortsatt i kommunens regi, och restaurangen                   
        kommer att drivas tills vidare. 
        Vad händer i gamla skolan? Vårdkoncernen Frösunda har startat boende för ungdomar               
        med viss utvecklingsstörning. 
        Medborgarhuset? Bybor har hört att denna byggnad troligtvis ska byggnadsminnesför- 
        klaras. 
        Möbler (som tillhör byalaget) som stått på Österlens Gästhärbärge ska nu lämnas åter till           
        byalaget och pga platsbrist så föreslår byalaget att möblerna säljs och att pengarna 
        skänks till Ukraina. Byborna godkände detta. 
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15.   ”Årets byalagare” 
        Till ”Årets byalagare 2022” utsågs Håkan Nilsson och tilldelades en flaska whisky och       
        blomma. Motivationen löd: ”En viktig social kontakt i byn för såväl unga som gamla. 
        Håkan ser till att vi alla har möjlighet att handla mat, hämta paket, köpa apoteksvaror 
        och lämna in tipsraden. Han ser också till att varorna kommer hem till vår dörr om vi inte 
        har möjlighet att ta oss till affären” 

16.    Mötet avslutas  
         Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för uppmärksamheten och mötet  
         avslutades. 
         

Efter mötet serverades kaffe och kakor, och Martin och Uno från frivilliga försvarsorganisa-
tionen pratade om verksamheten samt gav tips på vad man bör ha hemma vid eventuell kris. 

Glemmingebro 2022-03-30  Vid protokollet 

Egon Holdt    Åsa Håkansson 
Ordförande    Sekreterare 

Justeras:    Justeras: 

Anders Larson   Anders Klingenberg 
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