
Protokoll fört vid Årsnlöte med Od-Alboga byalag. 

Plats: Sockengården Od 	 Tid Torsdagen 10 mars 2016 Kl. 18.30 

Kvällen börjar med en uppskattad måltid bestående av Jerrys hemlagade ärtsoppa, 

knäckebröd, Gäseneost och för den som vill även ett glas punsch. 

Efter denna kulinariska upplevelse får vi infornlation om kommunens planer gällande 

nybyggnation av bostäder i ad. Dessa planer presenteras av kommunstyrelsens ordförande 

Johnny Carlsson och ordförande i Herbo Karin Carlsson och det ges även tillfälle till frågor 

och diskussion. 

Efter kaffe med dopp (som Viola bakat) inleds årsmötets förhandlingar. 


Mötets öppnande 

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

§ 1 Val av: 

a. Mötesordförande 
b. Mötessekreterare 
c. 2 st. justeringsmän/rösträknare 

Jerry Stridh 
Viola Petersson 
Ove Severin och Holger Sandin 

§ 2 Fråga om mötet behörigen blivit kallat. 

Kallelse har gått ut med post, via mej l och meddelande på hems ida och facebook-grupp. 
Mötet finner att årsmötet har blivit behörigen kallat. 

§ 3 Föredragning av 

A. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen från det gångna året föredrogs av ordförande och godkändes. Se 

bilaga 1. 


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

§ 4 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse. 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 5 Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar. 

Inga förslag har inkommit detta år. 

§ 6 Fastställande av föreningens arbetsplan. 



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

dessa aktiviteter. 


F ortsatt arbete med vandringsleden. 

Sportlovsaktivitet - i år bordtennis (som redan genomförts) 

Gästgiveri Gubbröra genomförs 5 mars som avslutning på Gubbröra som genomförts i Ods 

sockengård under hösten och våren. 

Cykelfest i maj. 

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

Vandring i Mollungen genomförs tillsammans med Västkuststiftelsen och Crea Diem. 

Familjefesten vid Sandsken arrangeras 6 augusti, även detta år tillsammans med 

arrangemanget Sandskenkampen. 

Projektet "Bobygget" fortsätter. 

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

Planer finns på att anordna ärtsoppa-luncher i Sockengården. 

Övriga förekommande styrelseärenden. 


§ 7 	 Fastställande av arbetsgrupper 

En grupp fastställs vid årsmötet och det är Boende-gruppen som består av Göran Spetz, Jerry 
Strid, Håkan och Gerd Ljungqvist, Ove Severin och eventuellt Claes Larsson som inte var 
med på mötet men som ska tillfrågas om han vill vara med. 

Eventuellt övriga grupper diskuteras i styrelsen och bildas under året. 

§ 8 	 Fastställande av årsavgift. 

Det är mötets åsikt att avgiften för 2017 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) Sekreterare Viola Petersson 1 år kvar (2 år) 
c) V. sekreterare Lina Bourelius 1 år kvar (2 år) 
d) V ordf. Claes Wallgren Omval- 2 år 
e) Kassör Lisbeth Ottosson Omval- 2 år 

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

~ 



f) Suppleanter Göran Spetz l år 
Ingela Hjortn1an l år 
Gusten Andreasson l år 
Monica Thiel l år 

§ 11 Val av 

a) Två revisorer Ronny Rexvall 
Christina Esping 

b) Revisorsuppleant Robert Andersson 
c) Valberedningens ordf. Håkan Persson 
d) 2 ledarn. valber. Holger Sandin 

Thorbjörn Gustafsson 
e) Suppl. valber. Inget val detta år 

§ 12 Övriga frågor 

En fråga kom upp om att göra en översyn av stadgarna, bl a föreslås att alla ledamöter ska 
göras till ordinarie och att suppleanter ska tas bort. Ett annat förslag är att man ska väljas till 
två år i stället för som idag då man väljs till ett år. 
Förslag att även valberedningen ska väljas på två eller tre år. Styrelsen tar i uppdrag att lägga 
fram ett förslag på stadgeändringar till nästa årsn1öte. 

En fråga ställdes också angående skyltar till vandringsleden och ordförande meddelar att detta 
redan är på gång i samband med det arbete som ska genomföras på vandringsleden under året. 

Avslutning 

Ordf. Jerry tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna. 
Deltagande medlemmar var ca 50 stycken på årets årsmöte. 

Vid protokollet 	 Ordförande 
Jerry Stridh Viola Pe 

ProtokoUjusterare Protokolljusterare 
Ove Severin Holger Sandin ~ 
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