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Dybecks byalag  
Org.nr 848001-0647 
 

Protokoll från årsmöte onsdagen den 30 juni 2021 

 

§ 1 Styrelsens sammankallande Birgitta Persson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 

§ 2 Till ordförande för dagens möte valdes Anders Kristiansen. 

§ 3 Mötet beslutade att namnlistan på de 24 närvarande medlemmarna ska fun-
gera som röstlängd. 

§ 4 Till sekreterare för dagens möte valdes Birgitta Persson. 

§ 5 Inger Eriksson och Hans Hallgren valdes att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. Vid behov ska justeringsmännen även fungera som rösträknare. 

§ 6 Enligt stadgarna ska årsmöte hållas före mars månad utgång, men senarelades 
på grund av pandemirestriktionerna.  Årsmötets deltagare beslutar godkänna 
att årsmötet kan hållas idag.  

 Utlysning av årsmötet godkändes. Mötet har tillkännagivits via hemsida, Face-
book och e-post kompletterat med telefonsamtal eller sms till medlemmar som 
inte lämnat e-postadress. 

§ 7 Dagordningen godkändes med tillägg av punkten ”Övrigt”. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes och lades till handlingarna  

 Resultat- och balansräkningen för 2020 godkändes och lades till handlingarna. 
Årets resultat blev ett överskott med 2848 kr. 

 Samtliga handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan sedan mars och i  
 pappersformat vid årsmötet.   

§9 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Stig Hall. Inga anmärkningar finns 
och berättelsen lades till handlingarna. 

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 11 Årsmötet beslutade att godkänna att 2020 års resultat överförs till ny räkning 
för år 2021. 
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§ 12 Årsmötet beslutade att styrelsen ska fortsätta bestå av totalt 8 ledamöter. 

§ 13 Valberedningen kunde våren 2020 inte nominera ny ordförande efter avgående 
Viveca Kristiansen. Posten blev vakant tillsvidare.  Birgitta Persson utsågs av 
styrelsen till sammankallande.  

 Inte heller i år finns förslag till nominering av ordförande och årsmötet beslutar 
att fortsätta med Birgitta Persson som sammankallande. 

§ 14 Ledamöterna Bernd Becker och Birgitta Persson omvaldes på två år (till års-
mötet 2023). 

 Kvar ett år på sin mandatperiod har Jane Törnqvist, Catrine Mild, Johan Lister 
och Bo Ljungberg. 

 Valberedningen har inte kunnat nominera nya ledamöter efter avgående   
 Kristina Alwén och Stig Spangsberg, som har undanbett sig omval. 

 På årsmötet föreslås Leif Jonholm som ny ledamot. Årsmötet beslutar välja Leif 
Jonholm som ledamot på två år (till årsmötet 2023) och en plats vakanssättes. 

§ 15 Till revisorer omvaldes Kent Olsson på två år och Stig Hall på ett år. Till revisors-
suppleanter på ett år omvaldes Gun Mårtensson och Helga Särner.  

§ 16 Valberedningens Marie Holmée och Anita Bergström har undanbett sig omval 
och förslag till ny valberedning finns inte. På årsmötet anmäler sig några frivil-
ligt till uppdraget och årsmötet beslutar att till valberedning utse Bertil Nilsson 
på två år, Hans Hallgren och Viveca Kristiansen på ett år. 

§ 17 Årsavgiften för år 2022 beslutades vara oförändrad 100 kr/person och 200 
kr/familj. 

§ 18 Årsmötet godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för år 2021. Bud-
geten visar ett resultat på minus 2800 kr, vilket matchar 2020 års överskott. 

 Verksamhetsplanen omfattar två aktiviteter under hösten 2021, under förut-
sättning att pandemireglerna medger detta. 

 Anders Kristiansen informerar om att kommunen kommer att ge bidrag till bya-
lagen med 10 000 kr under år 2022 utifrån dess funktion i närdemokratin via 
yttrande, samråd mm. 

  
§ 19 Årsmötet 2020 behandlade nytt förslag till stadgar för byalaget. Enligt stadgar-

na ska förslaget behandlas på ytterligare ett medlemsmöte för att slutligt fast-
ställas. Årsmötet beslutar fastställa förslag till nya stadgar. 

§ 20 Inga ytterligare förslag har inkommit från styrelsen. 

§ 21 Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
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§ 22 Övrigt:  

 Viveca Kristiansen informerar om att kulturföreningarna i Vemmenhögs härad 
planerar en festivaldag den 8 augusti i Svaneholm och efterlyser medlemmar 
som kan hjälpa till. Birgitta Persson deltar i förberedelsearbetet och Johan  
Lister och Leif Jonholm deltar på festivaldagen. 

 Företaget Kustvind AB har översänt samrådsunderlag för projekt Sydkustens 
 vind. Bolaget planerar att ansöka om tillstånd för uppförande och drift av en 
 vindkraftspark till havs i territorialhavet i Skurups och Trelleborgs kommuner. 

Kustvind AB har haft inledande samrådsmöte med länsstyrelsen och samråd 
pågår med berörda kommuner, enskilda och allmänheten. Kustvind AB vill nu 
inleda samråd med övriga statliga myndigheter, organisationer och andra  
intressenter i närområdet. Skriftligt yttrande önskas senast 31 augusti 2021. 

 
Ärendet diskuteras och man erinrar om att det var just på grund av vindkrafts-
planer som byalaget bildades år 1995. 
Anders Kristiansen informerar om att år 2002 genomfördes en folkomröstning i 
Skurups kommun i samband med ordinarie val. Folkomröstningsresultatet finns 
sammanfattat i den antagna vindkraftpolicyn: ”visade en folkomröstning år 
2002 att kommuninvånarna såg negativt på vindkraftsanläggningar i havet ut-
anför kommunen”. 

  
 Beslutas att styrelsen utgör arbetsgrupp för framtagande av yttrande och 
 kan adjungera de personer som behövs. Information ska skickas till samtliga 
 medlemmar och skrivelsen läggs ut på byalagets hemsida och i boden. 
 Ärendet är av sådan dignitet att medlemmarna ska ges möjlighet att komma 
 med synpunkter. Medlemmarna ska också kallas till medlemsmöte för 
 behandlande av förslag till yttrande.  
  
§ 23 Avgående Kristina Alwén och Anita Bergkvist avtackas för sitt arbete i styrelse 
 respektive valberedning. Icke närvarande Stig Spangsberg och Marie Holmée
 kommer att avtackas senare. 
 
§ 24 Mötet avslutas. 
 
 
Vid protokollet 
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