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Dybecks byalag
Org.nr 848001–0647

Kallelse till årsmöte onsdagen den 30 juni 2021
kl. 18.30 vid Fiskarhuset i Hörte hamn
OBS. Anmäl ditt deltagande senast söndag 27 juni kl. 18.00 via mail till
info@dybecksbyalag.se eller via telefon/sms till Birgitta Persson 072-398 52
08
Dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
5. Fastställande att mötet blivit utlyst i laga ordning.
6. Fastställande av dagordning
7. Årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för
2020.
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Disposition av årets resultat
11. Beslut om antal ledamöter inom av stadgarna fastställt antal
Enligt stadgarna lägst 4 och högst 8. Tidigare varit 7 ledamöter plus ordförande, totalt 8 st.
Vid förra årsmötet fanns ingen nominering till ordförande men antalet ledamöter utökades
så att det ändå blev 8 totalt. Två ledamöter kommer att avgå vid detta årsmötet men
valberedningen har endast lyckats nominera 1 person.
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12. Val av ordförande för 1 år
Vid förra årsmötet saknades nominering till ordförande. Styrelsen fick utse sammankallande
och fortsätta försöka rekrytera ordförande. Birgitta Persson utsågs till sammankallande.
Finns inte någon nominering till ordförande i år i heller.

13. Val av övriga styrelseledamöter
Nuvarande styrelse

Om- eller nyval vid
följande årsmöte

Styrelsen:
Birgitta Persson
Kristina Alwén
Stig Spangsberg
Bernd Becker

2021
2021
2021
2021

Jane Törnqvist
Johan Lister
Bo Ljungberg
Catrine Mild

2022
2022
2022
2022

Förslag omval
Avgår
Avgår
Förslag omval

Två avgående ledamöter men endast ett nomineringsförslag, Lars Andréasson.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Kent Ohlsson, ordinarie
Stig Hall, ordinarie
Helga Särner, ersättare
Gun Mårtensson,
ersättare

Om- eller nyval vid
följande årsmöte
2021
2021
2021
2021

De gamla stadgarna reglerar att det ska vara 2 revisorer och 2 ersättare. Ingen tid finns
angiven. Nya stadgar (ännu ej beslutade för andra gången) säger att de växelvis ska väljas
för 2 år för att få bättre kontinuitet.
15. Val av valberedning
Anita Bergström

2021

Marie Hoolmé

2021

Avsagt sig. Fn inget förslag till ny
kandidat
Avsagt sig. Fn inget förslag till ny
kandidat

De gamla stadgarna reglerar överhuvudtaget inte valberedningen. Nya stadgar (ännu ej
beslutade för andra gången) säger att de växelvis ska väljas för 2 år för att få bättre
kontinuitet.
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16. Fastställande av medlemsavgift för 2022
Idag 100 kr per medlem eller 200 kr per familj.
17. Fastställande av budget och verksamhetsplan 2021
Förslag till budget: Årsresultat – 2800 kr. Matchar motsvarande överskott år 2019.
18. Slutligt fastställande av nya stadgar, som beslutades på 2020 års årsmöte
19. Förslag från styrelsen
20. Inkomna motioner
Bör inlämnas snarast.
21. Mötets avslutande

