Protokoll fört vid årsmöte med

Östraby bygdeförening tisdagen den 5 mars 2019

Plats: Östraby Gästgivargård
Närvarande: 29 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 Arne Holmgren
och Arne Johannisson.
§5
Förslaget till dagordning fastställdes.
§6
Årsmötet beslöt godkänna kallelsen till dagens möte (i form av annons i föreningens
programblad 2018, affischer i byn samt meddelande på web-hemsida och Facebook).
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 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
2018. Årets verksamhet resulterade i en vinst på 19 253 kr. Behållningen (på bankkonto och
kontant) uppgick vid det gångna årsskiftet till 57 499 kr. Av detta är 16 000 kr medel som
erhållits till framtagandet av ”Oderupsboken”.
Mötet beslöt att godkänna rapporten.
§9
Revisor Ingvar Persson läste upp revisorernas berättelse för 2018.
§ 10
I enlighet med revisorernas förslag, beviljades bygdeföreningens styrelse ansvarsfrihet för
2018-års förvaltning och verksamhet.
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§ 11
Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsplan för 2019. 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 2019.
Vidare godkändes styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift på 100 kr/familj för 2020.
§ 12
Till föreningens ordförande intill nästa årsmöte valdes Ingrid Persson.
§ 13
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Rolf Crona, Kenneth Dagérus och
Alexandra Granemark.
§ 14
Till styrelsesuppleant på 1 år valdes Anna Bondesson (fyllnadsval efter Alexandra
Granemark) och för en tid på 2 år valdes Max Helmer.
§ 15
Till ordinarie revisorer fram till årsmötet 2020 omvaldes Ingvar Persson och Hasse Thorsvad
med Nils-Martin Andersson och Arne Johannisson som personliga suppleanter.
§ 16
Till att ingå i föreningens aktivitetsgrupp kommande verksamhetsår valdes Arne Holmgren,
Lars Larsson, Marie Malmqvist och Greta Füstös.
§ 17
Till valberedning fram till årsmötet 2020 utsågs Marie Malmqvist (sammankallande) och
Arne Holmgren.
§ 18
Under punkten ”Övriga frågor” togs följande upp:
- Kenny Bergström förde fram förslaget att få till stånd någon typ av samåkningsverksamhet
när nu busstrafiken genom byn verkar svår att realisera. Styrelsen fick i uppdrag att fundera
på alternativ.
- 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 åter föra fram kravet på
förändring till Skånetrafiken och kommunen. Vi kräver fortfarande att busslinjen dras genom
Östraby by.
- Bygdeföreningen hade fått en inbjudan från föreningen ”Lyby mot gruvor” med önskan om
stöd i arbetet med att stoppa planerna på provborrningar, och i förlängningen gruvverksamhet,
för att utvinna vanadin i Lyby och Österlen. Gruppen ”Lyby mot gruvor” inbjöd, via
samordnaren Sara Hovath, till picknick och information lördagen den 16 mars kl 10 – 12.
Årsmötet beslöt att ge Bygdeföreningens styrelse i uppdrag att framföra att vi står bakom det
pågående arbetet med att värna Mellanskånes och Österlens natur och kulturvärden.
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§ 19
Då inga fler årsmötesfrågor fanns att behandla, tackade ordföranden för förtroendet att
ytterligare ett år verka som föreningens ordförande och förklarade de formella
förhandlingarna avslutade.
Efter fika med fralla bjöds årsmötesdeltagarna därefter på underhållning i form av ett
teaterstycke, "Tildas kaffegille" av Elly Hallgren, som framförs på bygdemål av Ingrid
Persson, Herröd och Ingrid Persson, Emaus.

Östraby den 5 mars 2019

Christer Nilsson
Sekreterare
Justeras

Arne Holmgren
Protokollsjusterare

Arne Johannisson
Protokollsjusterare
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