
Protokoll fört vid Årsmöte med Od-Alboga byalag. 

Plats: Sockengården Od Tid Tis 6 mars 2018 Kl. 19.00 

K vällen börjar med att Hans Ivansson visar sin film som handlar om festplatser i Herrljunga 
kommun. En mycket intressant film som kanske kan inspirera till en inventering av de gamla 
festplatserna även i vår närhet Od-Alboga. 

Mötets öppnande 

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

§ l Val av: 

a. Mötesordförande 	 Jerry Stridh 
b. Mötessekreterare 	 Viola Petersson 
c. 2 st. justeringsmänIrösträknare Hjördis Viktorsson och Ingvar Samuelsson 

§ 2 Fråga om mötet behörigen blivit kallat. 

Kallelse har gått ut med post, via mejioch meddelande på hemsida 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 I. 


B. 	 Revisorernas berättelse genomgicks och godkändes. Se bilaga 2. Revisorerna förslog 
ansvarsfrihet för styrelsen för året som gått och ville även föra till protokollet att 
föreningen har en mycket noggrann och kompetent kassör. 

§ 4 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse. 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ S Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar. 

Inga frågor har lämnats in för behandling. 



§ 6 Fastställande av föreningens arbetsplan. 

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

dessa aktiviteter. 


Cykelfest i maj . 

Vandring i Mollungen tillsammans med Västkuststiftelsen och Crea Diem. 

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

Sandskendagen med Sandskenkamp och Sandskenfest. 

Underhåll av Sandskenleden. 

Nostalgiväll, ämne Festplatser i Od-Alboga. 

Delta i vandringsfestivalen i September. 

Projektet "Bobygget" fortsätter. 

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

Cykelsafari 

Stödja föräldraföreningen på Ods skola i deras arbete för en renovering av Ods skola. 

Övriga förekommande styrelseärenden. 


§ 7 	 Fastställande av arbetsgrupper 

Eventuellt arbetsgrupper diskuteras i styrelsen och bildas under året. 

§ 8 	 Fastställande av årsavgift. 

Det är mötets åsikt att avgiften för 2019 ska vara oförändrat 50 kr. 

§ 9 	 Fastställande av antalet ledamöter och 
Suppleanter till styrelsen. 

Antalet ledamöter för kommande året blir 7 st plus ordförande och suppleanter kommer att 
vara 3 st. 

§ 10 Val av styrelse 

a) Ordförande Jerry Strid (Omval) 2018 
b) Övriga ledamöter Viola Petersson (Kvarstår) 2017-2018 

Lars-Gunnar Levinsson (Kvarstår) 2017-2018 
Lisbeth Ottosson (Omval) 2018-2019 
Claes Wallgren (Omval) 2018-2019 
Andreas Mörk (Kvarstår) 2017-2018 
Kjell Törnkvist (Omval) 2018-2019 
Viveka Tholen (Nyval) 2018-2019 

c) Suppleanter Göran Spetz (Omval) 2018 
Ingela Hjortman (Omval) 2018 
Monica Thiel (Omval) 2018 



§ 11 Val av 

a) Två revisorer Ronny Rexvall 
Christina Esping 

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

Vakant 
e) Supp!. valber. Vakant 

§12 Övriga frågor 

En uppmaning om att fundera på valberedningsfrågan, både under året, då två poster är 
vakanta, men även att styrelsen inför nästa år försöker lösa frågan inför årsmötet. 

Avslutning 

Ordf. Jerry tackade för visat intresse och avslutade årsmötesförhandlingarna. 
Deltagande medlemmar var ca 30 stycken på årets årsmöte. 

Vid protokollet Ordförande 
Viola Petersson Jerry Stridh 
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Protokolljusterare Protoko llj usterare 
Hjördis Viktorsson Ingvar Samuelsson 
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