
Årsmöte den 27 april 2006 i S. Åby 

  

Närvarande: Enligt bilaga 

  

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 

Tor Olsson och Lars Svensson 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. 

Tor Olsson från Virestad vill ta upp fråga om konsekvenserna av almsjukan. 

Monika Nilsson från Gärdslöv vill ta upp frågor angående snöröjningen, 750-års 

jubileet och en hemsida. 

Lennart Olsson vill ta upp frågan om remiss från Trelleborgs kommun. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2005, enligt bilaga, vilken 

godkändes av mötet. Bestämdes att denna skall bifogas protokollet till medlemmarna. 

 

8. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Bertil Alvetorp föredrog årsredovisningen och Anette Evans föredrog 

revisionsberättelsen, vilka godkändes av mötet. Kommentar från Kassören att han i 

vissa fall inte kunnat läsa av vem avsändaren varit vid insättning av pengar på 

bankkontot. 

 

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). 

 

11. Val av styrelse 

 

Ordförande Anne-Lie Askelin Nyval 1 år 

 

Ord. ledamöter Anitha Johansson Står kvar till 2007 

 Lennart Olsson Står kvar till 2007 

 Bertil Alvetorp Omval två år 

 Monica Nilsson Nyval 2 år 

 Jan Jeppsson Nyval 2 år 

 Charlotte Munck af Rosenschöld Omval 1 år

  

Suppleanter Lars Svensson Nyval 1 år 

 Tor Olsson Nyval 1 år 

   

Revisorer Claes Lindahl Omval 1 år 



 Erik Thuring Nyval 1 år 

  

12. Val av valberedning 

Till valberedningen valdes: 

 Sune Larsson (sammankallande) Omval 1 år 

 Helge Olsson Omval 1 år 

 Erik Thuring Nyval 1 år 

 

13. Beslut om medlemsavgift 

Möte beslutade om medlemsavgift för 2007 på 100 kronor. 

 

14. Övriga frågor 

Byarådet har ansökt om stöd från kommunen till en hemsida. Kan vara ekonomisk 

eller praktisk hjälp. 

 

Brev har skickats till Vägverket angående snöröjningen. 

 

Remissvar har skickats till kommunen angående översiktsplan längs kusten. 

 

Byarådet har haft kontakt med kommunen angående medverkan i 750-års jubileet 

2007. Det går att ansöka om bidrag från kommunen till detta, men detta måste ske 

snarast eftersom medlen är begränsade. Information finns på kommunens hemsida.  

 

Förslag från Thomas Christensson och Lasse Svensson att Byarådet samordnar 

byarnas aktiviteter i ett kalendarium. Skall finnas hos Byarådet senast den 15/9. 

Byarna skall dock själva anmäla sina aktiviteter.  

 

Tor Olsson tog upp att almsjukan gjort att vägalléerna försvunnit. Vägverket kommer 

inte att återplantera överallt, men är beredda att bidra med plantor. V. Virestad 

byalag kommer att återplantera och undrar om det finns fler byar som vill hjälpa till? 

Lennart Larsson påpekar att det kan finnas EU-pengar att ansöka om till detta. 

Thomas Christensson berättar att Hammarlövs byalag redan gjort detta sedan ett par 

år tillbaka och kommer att fortsätta med det. Lennart Olsson föreslår att vi tar upp 

detta med kommunen och försöker få deras hjälp också. 

 

15. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

Mötessekreterare 

 

Erik Thuring 

 

Justerat: 

 

Charlotte Munck af Rosenschöld Tor Olsson Lars Svensson 

Ordförande 

  

  

Efter årsmötet visade Sven Nilsson vykort från Trelleborg och byarna runt omkring från 

gamla tider, 


