
Protokoll Årsmöte i Grängsjö Byalag 2011-04-04

Närvarande: Urban Norlin, Jörgen Myhrman, Ove Sjödin, Rolf Mattsson, Stefan Kasos, 
Viola Schavon, Ola Wahlman, Tomas Lundin, Mona Franzén-Lundin, Inga-Greta Mattsson, 
Ann-Katrin Norlin, Inga-Lisa Nordin, Berit Kasos, Ingrid Berglund, Sven-Erik Nordin, Ove 
Walldin, Karin Walldin.

1. Byalagets ordförande Urban Norlin öppnade mötet.

2. Urban Norlin valdes till ordförande för mötet.

3. Jörgen Myhrman valdes till sekreterare för mötet.

4. Ove Sjödin och Ove Walldin valdes till justeringsmän för mötets protokoll.

5. Föreslagen dagordning godkändes.

6. Beslutades att mötet blivit behörigen sammankallat. Kallelse har publicerats i de två 
senaste utgåvorna av Grängsjöbladet, på hemsidan samt med lappar på 
annonsplatserna dagen före mötet.

7. Ordförande Urban Norlin läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. 
Dokumentet bifogas detta protokoll.

8. Årsredovisning föredrogs av kassören Stefan Kasos och revisionsberättelse av 
ordföranden. Vår ekonomi är god trots omfattande investeringar. Beslutade mötet 
att godkänna dessa handlingar vilka bifogas detta protokoll.
Kassören informerade att han arbetar aktivt med att förbättra ränteinkomsterna på 
byalagets kapital genom korttidsplaceringar i bankkonton med högre räntesatser.

9. Beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10.Valdes följande personer till styrelsen:
Urban Norlin (2 år) (Sedan tidigare ingår följande med ett års mandat kvar:
Jörgen Myhrman (2 år)   Sven-Erik Nordin, Katarina Sjödin)
Viola Schavon (2 år)
Styrelsen konstituerar sig själv vid kommande styrelsemöte.

11. Valdes Stefan Kasos till kassör för det kommande året.

12.Valdes Barbro Gunsth-Norlin till revisor och Meta Svensson till revisorssuppleant för 
det kommande året.

13.Valdes följande till medlemmar i fastighetsgruppen:
Rolf Matsson (2 år) (Sedan tidigare ingår följande med ett års mandat kvar:
Mona Franzén-Lundin (2 år)Ove Walldin, Sören Hansson, Sven-Erik Andersson)

14.Valdes Tomas Lundin, Mats Svedlund och Ove Sjödin till valberedning inför 
nästkommande årsmöte.



15.Till ansvariga för återkommande aktiviteter valdes:
Surströmming – Karin Walldin, Gunnel Östman
Röjning runt sjön – Ove Sjödin, Tomas Lundin, Ola Wahlman (Håkan Jonsell 
tillfrågas)
Majbrasa och gökotta – Urban Norlin (Ulf Karlén tillfrågas)
Vassklippning – Tomas Lundin
Pimpelfiske – Håkan Andersson, Sven-Erik Andersson
Lyskväll – Jörgen Myhrman, Urban Norlin
Skidspår – Ove Sjödin, Rolf Mattsson
Barnens dag/-ar – Anna Johansson, Ingrid Norlinder, Mats Svedlund
Badstrand/grillplats – Sören Hansson, Ingrid Berglund, Kajsa Svensk
Tomten i berget på Julafton – Ove Sjödin
Vårbasar – Inga-Greta Mattsson, Ann-Katrin Norlin, Ellen Sjödin, Ingrid Berglund

16.Motion till årsmötet angående hyresfrihet vid användande av lokalen för kommande 
återträff med elever i Grängsjö skola hade lämnats in av Ingrid Berglund. Motionen 
återtogs av inlämnaren eftersom finansiering ordnats.

17.Övriga frågor:
Styrelsens förslag att medlemmar ska få använda lokalen till reducerat pris för icke-
kommersiella, privata tillställningar godkändes med tillägget att det endast gäller 
ouppvärmda lokaler. Kallhyran blir då 5:-/person upp till maximalt 500:-.

Styrelsens förslag att en tilläggsavgift på 50:-/år skall tas ut av medlemmar som inte 
bor inom distributionsområdet, och vill ha Grängsjöbladet skickat med post, godtogs 
med tillägget att det skall gälla från och med nu för tillkommande medlemmar. För 
befintliga medlemmar kommer tilläggsavgiften att debiteras först vid förnyelse av 
medlemsskapet.
Du vet väl att du kan läsa alla nummer av Grängsjöbladet på hemsidan  
grangsjo.se!  (sekreterarens anm.)

Styrelsens förslag att medlemsavgifterna ska förbli oförändrade godkändes.
(50:-/person, 100:-/familj, 500:- för 10 år/person)

18.Mötet avslutades och övergick i trivsam samvaro med underbar smörgåstårta och 
kaffe, varefter Stefan Kasos och Sven-Erik Nordin underhöll oss med varsitt vackert 
bild- och ljudspel.

Vid protokollet:

Jörgen Myhrman

Justeras:

_______________________________            ___________________________________
Ove Walldin                                                       Ove Sjödin








