
Protokoll fört vid Årsmöte med Od-Alboga byalag. 

Plats: Sockengården Od Tid Tisdagen 17 mars 2015 
Kl. 19.00 

§ 1 Mötets öppnande 

Byalagets ordf. Jerry Stridh hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat samt föreslog 
en dagordning som godkändes. 

§2 Val av: 

a. Mötesordförande Jerry Stridh 
b. Mötessekreterare Viola Petersson 
c. 2 st. justeringsmän Gunnar Jansson och Kjell-Göran Svensson ) 

§3 Fråga om mötet behörigen blivit kallat. 

Kallelse har gått ut med post, via mejl och meddelande på hemsida och facebook-grupp . 
Mötet finner att årsmötet har blivit behörigen kallat. 

§ 4 Föredragning av 

A. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande med både text och bild från det gångna 

året och godkändes. Se bilaga 1. 


B. 	Revisorernas berättelse genomgicks och godkändes. Se bilaga 2. Revisor Ronny 
Rexvall förslog ansvarsfrihet för styrelsen för året som gått. 

§ 5 Fråga om ansvarsfrihet rör styrelse. 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 6 Behandling av f"örslag från styrelsen eller medlemmar. 

Inga förslag har inkommit detta år. 

§ 7 Fastställande av röreningens arbetsplan. 

Under kommande året kommer byalaget att arbeta med div. projekt. Här följer ett urval av 
dessa aktiviteter. 

Fortsatt arbete med vandringsleden. 

Sportlovsaktivitet - i år bordtennis (som redan genomförts) 

Cykel fest i maj. 

Musik i sommarkväll i Ods kyrka återkommer i år igen en kväll i juli. 




Familjefesten vid Sandsken arrangeras 2 augusti, även detta år tillsammans med 

arrangemanget Sandskenkampen. 

Ungdomsröra planeras även detta år. 

Byalaget kommer även att deltaga i kommunens projekt "Bobygget" 

Det kommer att ordnas några kurstillfållen om HLR och hjärtstarter i samarbete med Röda 

Korset. 

Byalaget planerar också att delta i "Natt-koll" och "Grannstöd" inom Grannsamverkan. 

Övriga förekommande styrelseärenden. 


§ 8 	 Fastställande av årsavgift. 

Det är mötets åsikt att avgiften för 2016 ska vara oförändrat 50 kr. 

§ 9 	 Fastställande av antalet ledamöter och 
suppleanter till styrelsen. 

Antalet ledamöter för kommande året blir 8 st och suppleanter kommer att vara 4 st. 

§ 10 Val av styrelse 

a) Ordförande Jerry Strid Omval- 1 år 
b) V. ordf. Claes Wallgren 1 år kvar ( 2 år) 
c) Kassör Lisbet Ottosson 1 år kvar ( 2 år) 
d) Sekreterare Viola Petersson Omval- 2 år 
e) V. sekr. Lina Bourelius Omval- 2 år 

f) Övriga ledamöter Lars-Gunnar Levinsson 1 år 
Sebastian Gullbrandson 1 år 
Alexandra Andersson 1 år 

f) Suppleanter Göran Spetz 1 år 
Ingela Hjortman lår 
Mikael Dahlin lår 
Gusten Andreasson 1 år 

§ 11 Val av 

a) Två revisorer Ronny Rexvall 
Christina Esping 

b) Revisorsuppleant Robert Andersson 
c) Valberedningens ordf. Håkan Persson 
d) 2 ledarn. valber. Rolf Lundin 

Holger Sandin 
e) Suppl. valber. Thorbjörn Gustafsson 

§12 	 Övriga frågor 



Inga övriga frågor. 

§ 13 Avslutning 

Ordf. Jerry tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna. 

Därefter visades en film om hur hjärtstarter fungerar. 

Det bjöds på frallor och kaka och efter fikat visades bilder och film från förra årets 

Sandskendag och inspelningen av Änglagård från 1995 och det blev mycket uppskattat. 

Deltagande medlemmar var ca 30 stycken på årets årsmöte. 


Vid protokollet 

Viola Petersson 


Protokolljusterare 

Gunnar Jansson 



