Protokoll fört vid Wadensjö Byagilles årsmöte för 2016.
Söndagen den 12 mars 2017.
§ 1 Byagillets ordförande Pia Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet: Valdes Pia Nilsson
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet: Valdes Hanna Bradley
§ 4 Val av justerare och tillika rösträknare för årsmötet: Valdes Maria Roos och Lars-Göran
Persson
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande. Årsmötet har varit utlyst via lappar i byns brevlådor
utlämnade 2 v innan årsmötet, på hemsidan, på byns facebooksida samt via gatupratare.
Mötet fann årsmötet behörigen utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordningen. Denna visades via projektor och kunde fastställas.
§ 7 Verksamhetsberättelse för 2016. Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen, tackade
de som arrangerat och medverkat i byagillets aktiviteter under året och uppmanade till
fortsatt engagemang.
§ 8 Resultat och balansräkning för 2016. Kassör Jörgen Düberg föredrog resultat och
balansräkning samt gav en översikt av bygagillets ekonomi och antal medlemmar de
senaste tio åren. I år uppvisas ett ovanligt stort plus-resultat. Detta tack vare att den numera
nedlagda bredbandsföreningens medlemmar kunde välja att efterskänka sin andel i
bredbandsföreningen till byagillet. Byagillet tackar alla bybor för denna generösa gåva. Efter
några korrigeringar av datum i balansräkningen kunde resultat och balansräkning
godkännas.
§ 9 Revisionsberättelse: Kassören läste upp revisorernas berättelse, och mötet kunde
godkänna denna.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
§ 11 Val av styrelseledamöter och ersättare. Hanna-Kerstin Andersson, sammankallande i
valberedningen, föredrog förslag på kommande års styrelse:
Ordförande: Pia Nilsson, 2017-2018
Ledamot: Mikael Winter, 2017-2019
Ledamot: Per Magnusson, 2017-2019
Suppleant: Malin Jönsson, 2017-2019
Suppleant Karin Ingvarsdotter, Kassör Jörgen Düberg, och Ledamot Hanna Bradley,
omvaldes föregående år på 2år och har således 1 år kvar på sina poster.
Valberedningens förslag godkändes på samtliga förslag.

§ 12 Val av revisorer och ersättare. Valberedningen föreslog nyval på revisorer: Lars-Göran
Persson och Cecilia Nordin-Persson som revisorer samt Hans-Göran Andersson som
revisorssuppleant. Lars-Göran föreslogs på 1 år, Cecilia på 2 år och Hans-Göran på 1 år.
Valberedningens förslag godkändes på samtliga poster.
§ 13 Val av valberedning och aktivitetsråd. Förslaget löd enligt följande:
Valberedning: Hanna-Kerstin Andersson (sammankallande), Bo Palm och Olof Andersson.
Aktivitetsråd: Liza Kullenberg (sammankallande), Pia Nilsson, Karl-Olof Nilsson och Karina
Winter. Vid mötet uttryckte Anette Wijk och Malin Jönsson sitt intresse för att delta i
aktivitetsrådet. Mötet tackade för visat intresse och dessa lades till i valberedningens förslag.
Förslagen på Valberedning och aktivitetsråd godkändes därefter i sin helhet.
§ 14 Eventuella motioner. Enligt stadgarna ska eventuella motioner vara ordförande tillhanda
senast en vecka innan årsmötet. Inga motioner hade inkommit till mötet.
§ 15 Fastställande av medlemsavgifter. mötet diskuterade nuvarande medlemsavgifter samt
olika förslag på ändringar. Efter omröstning beslutade mötet om ändrade medlemsavgifter
from 2018: ensamhushåll betalar from 2018 150 kr i medlemsavgift, och familjehushåll 300
kr.
§ 16 Faställande av firmatecknare. Ordförande Pia Nilsson 641028-4084, och Kassör Jörgen
Düberg 560709-4330, är var och en för sig firmatecknare för föreningen.
§ 17 Övriga frågor.
a. Bredband i byastugan:sen ca ett halvår tillbaka finns fiber framdraget till byastugan
och bredbandsföreningen har bekostat månadsavgiften för ett
bredbandsabonnemang. Det var i samband med att fiber drogs in i kyrkan som
bredbandsföreningen fattade beslut om att bekosta uppkopplingsavgift för byastugan.
Det är nu upp till byagillet att besluta om att behålla abonnemanget. Mötet fann att ett
bredbandsabonnemang och en “uppkopplad” byastuga ger ett mervärde både i
samband med aktiviteter och uthyrningar. Mötet beslutade behålla abonnemanget
ytterligare ett år.
b. Programmet för våren 2017 föredrogs. Närmast i tiden är en föreläsning om biodling
den 22 mars. Programmet i sin helhet finns på hemsidan samt byns fb-sida, samt att
aktiviteterna annonseras några dagar innan genom skyltar vid vägen.
c.
§ 18 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Efter mötet berättade Jörgen Düberg kort om Helsingbors stadsteaters storsatsning under
våren “Pelle Erövraren 2: den stora kampen”. Medan vi drack kaffe och Pias hembakade
vetelängd berättade sen eftermiddagens hemliga gäst Ellinor Häggström om sitt
författarskap och sina två böcker. “Borgen” och “Blomsterflickan”. Stort tack för detta!
Pia ombesörjer blommor till avgående revisorer Ingrid Palm och Lena Karlsson. Tack för ert
mångåriga engagemang!
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