Protokoll fört vid årsmöte med

Östraby bygdeförening tisdagen den 6 mars 2018

Plats: Östraby Gästgivargård
Närvarande: 16 föreningsmedlemmar

§1
Föreningens ordförande, Ingrid Persson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2
Till ordförande för årsmötet valdes Ingrid Persson.
§3
Till sekreterare för årsmötet utsågs Christer Nilsson.
§4
Till att justera dagens protokoll och tillika fungera som rösträknare utsågs Marie Malmqvist
och Ulla Olofsson.
§5
Förslaget till dagordning fastställdes.
§6
Årsmötet beslöt godkänna kallelsen (i form av annons i föreningens programblad 2017,
affischer i byn samt meddelande på web-hemsida och Facebook) till dagens möte.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 fanns utdelad för genomläsning.
Mötet beslöt att godkänna den presenterade verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.
§8
Kassören Lena Bergström redovisade och kommenterade resultat- och balansräkningen för
2017. Behållningen (på bankkonto och kontant) uppgick vid det gångna årsskiftet till
45 667,99 kr.
Mötet beslöt att godkänna rapporten.
§9
Revisor Ingvar Persson läste upp revisorernas berättelse för 2017.
§ 10
I enlighet med revisorernas förslag, beviljades bygdeföreningens styrelse ansvarsfrihet för
2017-års förvaltning och verksamhet.
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§ 11
Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsplan för 2018. Den kommer sedermera att
presenteras i föreningens Programblad, som beräknas utkomma i slutet av mars månad.
Lämpliga, ytterligare arrangemang kan tillkomma under året.
Årsmötet godkände den presenterade planen att ligga till grund för verksamheten 2018.
Vidare godkändes styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift på 100 kr/familj för 2019.
§ 12
Till föreningens ordförande intill nästa årsmöte valdes Ingrid Persson.
§ 13
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Lena Bergström, Agne Håkansson
och Christer Nilsson.
§ 14
Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Alexandra Granemark.
§ 15
Till ordinarie revisorer fram till årsmötet 2019 omvaldes Ingvar Persson och Hasse Thorsvad
med Stellan Persson och Arne Johannisson som personliga suppleanter.
§ 16
Till att ingå i föreningens aktivitetsgrupp kommande verksamhetsår valdes Arne Holmgren,
Lars Larsson, Marie Malmqvist och Tove Bergman.
§ 17
Till valberedning fram till årsmötet 2019 utsågs Marie Malmqvist (sammankallande) och
Arne Holmgren.
§ 18
Under punkten ”Övriga frågor” togs följande upp:
- Arbetet med att ”Rädda landsbygdsskolorna i Hörby kommun”. Kommunstyrelsen har
beslutat genomföra en förstudie om omorganisation av verksamheten på Östraby skola och De
La Gardieskolan i Västerstad. Alexandra Granemark ingår i samarbetsgruppen ”Rädda
landsbygdsskolorna i Hörby kommun”, som bevakar bygdens intressen. Hon kommer efter
hand att återrapportera till oss om arbetet.
- Efter diskussion beslöt årsmötet att Bygdeföreningen måste arbeta vidare med att förbättra
buss-servicen för Östrabyborna. Nuvarande förhållande med undermåliga och felplacerade
busshållplatser, inklusive obefintliga parkeringsplatser för bilar och cyklar i anslutning till
dessa, måste åtgärdas. Årsmötet gav därför styrelsen i uppdrag att föra fram kraven på
förändring till kommunledningen och Skånetrafiken. Primärt krävs att busslinjen dras genom
Östraby by.
§ 19
Då inga fler årsmötesfrågor fanns att behandla, tackade ordföranden för förtroendet att verka
som föreningens ordförande.
Hon överlämnade därefter en blomma till Ulla Olofsson som ett bevis på föreningens tack för
hennes mångåriga arbete i Bygdeföreningen. Ett tack framfördes även till ledamöterna i
styrelsen och aktivitetsgruppen samt alla övriga som bidragit till föreningens verksamhet.
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Under efterföljande fika med fralla informerade Jane Hansson och Kerstin Ingelmark från
studieförbundet ABF om dess verksamhet samt om vilka typer av samarbeten man kunde
tänka sig ha med bygdeföreningen.
Kvällen avslutades med ett musikquiss arrangerat av Christer Nilsson, vilket vanns av
Yvonne Dagérus.

Östraby den 6 mars 2018

Christer Nilsson
Sekreterare
Justeras

Marie Malmqvist
Protokollsjusterare

Ulla Olofsson
Protokollsjusterare
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