Protokoll från Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte den 1 april, 2013.
Närvarande: Kerstin Furöstam, Nils Göransson, Elisaberth Jobs, Klas Sarèn, Ingrid Sarèn, May Wilhelmsson,
Gunilla Hanngren, Mats Otterström, Eivor Jonestål, Kerstin Dohrèn, Inga Pers, Märta Norlings, Ing-Marie
Claesson, Urban Smångs, Mats Bäckström, Jan-Ove Bergström, Lennart Persson, Hans Hjelm, Mats Andersson,
Birgitta Claesson, Bo Pettersson, Leif Wilhelmsson.
§1 Ordförande Kerstin Furöstam hälsade alla välkomna till årsmötet och öppnade mötet.
§2 Till ordförande för mötet valdes Bo Pettersson och till sekreterare Leif Wilhelmsson.
§3 Årsmötets utlysande godkändes.
§4 Dagordningen för mötet godkändes med tillägg angående val av ombud till Hjulbäcks Skogsägares
Samfällighetsförening, se § 14a.
§5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Inga Pers och Klas Sarèn.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
§7 Kassörens rapport föredrogs och godkändes.
§8 Revisionsberättelsen upplästes av Bo Pettersson och godkändes.
§9 Mötet beslutade fastställa resultatet samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§10 Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter.

a) Till kassör för en period av 2 år valdes Ing-Marie Claesson.
b) Till ordinarie ledamot på 2 år omvaldes Mats Andersson.
c) Till suppleanter på 1 år omvaldes Kerstin Dohrèn, Märta Norlings och Hans Hjelm.
§11 Val av firmatecknare.
Till firmatecknare valdes ordförande (Kerstin Furöstam) och kassören (Ing-Marie Claesson) att teckna var
för sig.
§12 Till revisorer valdes Jimmy Johansson och Bo Pettersson. Som ersättare valdes Mats Otterström.
§13 Till bystugevärdar valdes Sture Claesson (nyval) och Birgitta Claesson (omval).
§14 a) Till representant/ombud till Hjulbäcks Skogsägares Samfällighetsförening valdes Erik Peters.
b) Till ombud för Flatens gemensamhetsskog omval av Kjell Gunnarsson, ordinarie, och Klas Sarèn,
ersättare.
§15 Till valberedning omvaldes Ingegerd Sörbu och May Wilhelmsson.
§16 Frågor från föregående årsmöte.

-

Trots att det ibland tar upp till 4 veckor med byklubbans cirkulation i byn beslutades att vi fortsätter
som tidigare med förhoppning om en förbättring.

-

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan om uppmärkning och dokumentation av
skogsstigar i Hjulbäck. Olika värderingar framkom under mötet och styrelsen måste fatta beslut om vad
som skall göras och inte göras.

§17 Verksamhetsplanen för 2013 presenterades och antogs.
§18 Inga framställningar från styrelsen till årsmötet.
§19 Till byuppsyningsmän valdes May Wilhelmsson för södra byn och Lars Sörbu för norra byn.
§20 Inga motioner har inkommit till mötet.
§21 Övriga frågor.

-

Hemsidan ligger helt nere sedan några månader. Styrelsen fick i uppdrag att omgående se till att den
obetalda fakturan betalas för att undvika att vi går miste om vårt domän-namn samt att kontakta Mats
Oscarsson för att uppdatera hemsidan. Mats Bäckström har lovat ge support till Mats Oscarsson.

-

Bo Pettersson informerade att bredbandsanslutningen för Hjulbäck går trögt och att Stadsnät varit
mycket passiva. Bo Pettersson och Leif Wilhelmsson fortsätter att följa upp händelseutvecklingen
beträffande utbyggnaden av fibernätet.

-

Under mötet gjordes ett kort avbrott för avtackning av Eivor Jonestål som under 9 år gjort en hedervärd
insats som kassör.

§22 Mötet avslutades av ordförande.

Hjulbäck den 1 april, 2013

Leif Wilhelmsson, sekreterare

Bo Pettersson, ordförande

Justeras:
Inga Pers

Klas Sarén

