Årsmöte den 21 april 2005 på Gröningen i Anderslöv
Närvarande: Enligt bilag
1. Mötets öppnande
Charlotte Munck af Rosenschöld öppnade mötet.
2. Val av ordförande för mötet
Charlotte Munck af Rosenschöld valdes till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Erik Thuring valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Sune Larsson och Helge Olsson valdes att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
5. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Föreslagen dagordning godkändes.
Monica Nilsson från Gärdslöv anmäler fråga om aktiviteter hos byalagen i samband
med Trelleborgs 750-års jubileum år 2007.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Bertil Alvetorp föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2004, enligt bilaga,
vilken godkändes av mötet. Bestämdes att denna skall bifogas protokollet till
medlemmarna.
8. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse
Anette Evans föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen, vilka godkändes av
mötet. Behållningen f.n. är 3216 kr. 9 betalande medlemmar under 2004.
9. Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Valberedningens förslag på ny styrelse
Sune Larsson redogjorde för valberedningens förslag (se bilaga).
Den ordinarie styrelseplats som valberedningen inte hittat kandidat till föreslog mötet
skulle gå till Lennart Olsson från Anderslöv.
11. Val av styrelse
Ordförande

Charlotte Munck af Rosenschöld

Omval 1 år

Ord. ledamöter

Erik Thuring
Bertil Alvetorp
Anitha Johansson
Anne-Lie Askelin
Lennart Olsson

Står kvar till 2006
Står kvar till 2006
Omval två år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Suppleanter

Göran Brown
Monica Nilsson
Peter Schmidt

Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

Revisorer

Anette Evans

Omval 1 år

Claes Lindahl
12. Val av valberedning
Till valberedningen valdes:
Sune Larsson (sammankallande)
Ingemar Olsson
Helge Olsson

Omval 1 år

Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

13. Beslut om medlemsavgift
Möte beslutade om medlemsavgift för 2006 på 100 kronor.
14. Övriga frågor
Monica Nilsson från Gärdslövs byalag tog upp brev från kommunen angående
Trelleborgs 750-års jubileum år 2007.
Förslag att alla byalagen har en gemensam helg i slutet av maj då man visar upp sina
verksamheter.
Mötet beslutar att styrelsen tar med sig frågan och kontaktar samtliga byalag och
kulturföreningar inom kommunen. En arbetsgrupp skall bildas för detta ändamålet om
ca ett år.
Anette Evans tar upp frågan om busskostnader för gymnasieeleverna inom
kommunen. Från V. Tommarp kostar det 2.250:- (5 km) medan man lika långt öster
om staden bara betalar 800:- eftersom lokalbussarna går så långt ut på det hållet.
Beslutades att frågan skall tas upp med kommunledningen igen.
15. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
Mötessekreterare
Erik Thuring
Justerat:
Charlotte Munck af Rosenschöld Sune Larsson Helge Olsson
Ordförande
Efter årsmötet berättade Helge Olsson om Anderslövs verksamhet. Varit igång ca 10 år,
200 medlemmar, har gjort böcker och häften om byarna, samt almanackor med bilder
från förr. Museet har öppet andra söndagen i månaden eller efter överenskommelse.
Därefter berättade Bengt-Göran Nilsson och Ulf Nilsson om SLUG (Skånes lokala
utvecklingsgrupper).
B-G N började 1980 med byalagsverksamhet. 1989 bildades Byalagsrådet i Ystad. Det
finns ca 4300 byalag i Sverige och ca 100 s.k. kommunbygderåd.
www.bygde.net är SLUG;s webplats.
B-G N vill att det bildas studiecirklar med det mtrl som grund som Vuxenskolan/ABF och
Folkrörelserådet tagit fram. Han är också engagerad i att ta fram en "Handbok för
byalagsverksamhet".

