
 

 

SKÅRE BYALAG 

Årsmötesprotokoll, 6 mars 2022 

 

1. Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Christer Ekström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände den föreslagna dagordningen. 
 

3. Godkännande av mötets behöriga utlysande 
Mötet konstaterade att årsmötet utlysts på behörigt sätt. 

4. Fastställande av röstlängd 
Sekreteraren och ordförande noterade vilka som var närvarande (23 personer) samt att dessa var 
överensstämmande mot medlemslistan. 

5. Val av ordförande för årsstämman 
Christer Ekström valdes som mötesordförande 

6. Val av sekreterare för årsstämman 
Katarina Ambohm valdes som mötessekreterare. 

7. Val av två justerare och rösträknare 
Till justerare och rösträknare valdes Bengt Werner och Lars Andersson. 
 

8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse  

Förvaltningsberättelsen redovisades och godkändes.  
 
Några frågor ställdes om status angående parkeringsplatser på Skåre. Ordförande informerade om att 
kommunen arbetar med frågan och undersöker möjligheterna att påskynda processen genom att bevilja 
bygglov istället för en detaljplansändring för vissa områden. 

 

Arbetet med parkeringsplatserna innefattar utöver ”återvinningsplatsen” även sydvästra delen på 
Breplatsen och utvidgningen av P-platsen på Västra Skåre. 

 

På frågan om Byalaget arbetar med bastu i anslutning till Baddäcket svarade ordförande att detta inte är 
fallet. Mötesmedlemmarna informeras om att det finns en bastuflottegrupp inom Båtklubben som arbetar 
med frågan. Stor kritik framfördes att informationen om bastuflotten endast delgetts Båtklubbens 
medlemmar. 

 

Önskemål framfördes också om komplettering med en rutschkana på den nya lekplatsen, 
 

9. Föredragning av revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen godkändes. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 



11. Val av kassör på två år 
Enligt valberedningens förslag valdes Sten-Axel Persson till kassör på två år. 

 

12. Val av sju ledamöter i styrelsen på ett år 
Valberedningens förslag godkändes: 
Ledamot  Katarina Ambohm  1 år Omval 
Ledamot  Lars Andersson  1 år Omval 
Ledamot  Madeleine Haensch  1 år Nyval 
Ledamot  Anna-Märta Jarleklint  1 år Nyval 
Ledamot  Alf Ohlsson   1 år Omval 
Ledamot  Fredrik Trulsson  1 år Omval 
Ledamot  Bengt Werner   1 år Omval  
 

13. Val av en revisorssuppleant på två år 
Enligt valberedningens förslag valdes Rickard Bråberg till revisorssuppleant på två år. 

 

14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter 
Agneta Renström och Alf Eriksson föreslogs av mötet och valdes som ledamöter till valberedningen på 
två år. 
 

15. Fastställande av verksamhetsplan 
Resultatet från enkätundersökningen som skickats ut till samtliga medlemmar redovisades. 41 svar fick vi in 
vilket gladde oss mycket. Förslaget till verksamhetsplan – väl underbyggd av enkätsvaren, fastställdes av 
årsmötet. 

 

16. Fastställande av avgifter för nästa verksamhetsår 
Mötet beslöt att medlemsavgift bibehålles till 200kr/hushåll. Detsamma gäller även för vägavgiften. 
 

17. Behandling av ärenden/motioner från medlemmarna 
Inga inkomna ärenden/motioner från medlemmarna. 
 

18. Ordföranden avtackar Agneta Renström, Irene Canerholm och Gustv Jonsmeden som efter 
många års värdefulla arbeten nu lämnar styrelsen. Detsamma gäller för valberedningen Jan 
Anderson och Anders Renström. Agneta har dock lovat att fortsätta med att dokumentera och 
strukturera det historiska materialet vilket vi är oerhört tacksamma för. 

 

19. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet, 
Katarina Ambohm, sekreterare 
 
Justeras 
Christer Eström, ordförande 
Bengt Werner, ledamot 
Lars Andersson, ledamot 


