Årsmöte den 16 april 2007 i Fjärdingslöv
Närvarande: Enligt bilaga
1. Mötets öppnande
Ordförande Anne Lie Askelin öppnade mötet.
2. Val av ordförande för mötet
Anne Lie Askelin valdes till ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Lennart Olsson valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Charlotte Munk af Rosenschöld 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 samt följande frågor anmäldes att behandlas under
"Övriga frågor": Fastighetsnämndens propå om hus försäljning - Byahus; Skolskjuts
inom kommunen; Va - frågan, hur blir fortsatt beredning och beslut efter valet;
Bredband; Master för 3G.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2006 vilken godkändes av
mötet.
8. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse
Bertil Alvetorp föredrog årsredovisningen och Erik Thuring 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.
11. Val av styrelse
Ordförande

Lars Svensson

Nyval 1 år

Ord. ledamöter

Anitha Johansson
Lennart Olsson
Bertil Alvetorp
Monica Nilsson
Jan Jeppsson
Charlotte Munck af Rosenschöld

Omval 2 år
Omval 2 år
Står kvar till 2008
Står kvar till 2008
Står kvar till 2008
Omval 2 år

Suppleanter

Gert Göransson
Tor Olsson

Nyval 1 år
Omval 1 år

Revisorer

Helge Olsson
Erik Thuring, sammankallande

Nyval 1 år
Nyval 1 år

12.

13. Val av valberedning
Till valberedningen valdes:
Sune Larsson (sammankallande)
Helge Olsson
Erik Thuring

Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år

14. Beslut om medlemsavgift
Möte beslutade om medlemsavgift för 2008 på 100 kronor.
15. Övriga frågor
Lennart Olsson talade om att Byarådet från fastighetsnämnden i Trelleborg fått en
lista "Objekt ej nödvändiga för kärnverksamheten" vilken innehåller ett 20 tal
fastigheter som skall efter nämndens prövning tas upp för försäljning. Byarådet skall
möta Fastighetsnämnden i frågan.
Mötet beslöt att samtliga byalag skulle delges listan.
Lars Svensson har under våren tagit upp frågan om "Vad är kommunens ansvar med
skolskjutsar". Förfrågan från LS har gått ut till alla Byalag för att Byarådet senare ta
upp frågan med Kommunen.
Mötet hade en livlig diskussion som gav LS bra tips för fortsatt beredning.
Monica Nilsson hur "nya Trelleborg" avsåg att göra med den tidigare beslutade Va frågan. MN`s fråga avsåg tidsplan samt vilka beslut kommer Miljönämnden att ge
enskilda under mellantiden.
Mötet beslöt att detta är en fråga för Byarådets möte med Kommunen.
Anette Christenson undrade om fortsatt bredbandsutbyggnad. Diskussionen som
följde gav AC många tips men insåg också att "det göras skall var redan gjort".
AC tog också upp frågan om nybyggnad av 3G master. Mötet konstaterade att det i
detta fall var de boende och markägaren som kunde agera.
16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
Mötessekreterare

Lennart Olsson
Justerat:

Anne Lie Askelin
Ordförande

Charlotte Munk af Rosenschöld

Lars Svensson

Efter årsmötet berättade Sune Brobeck och visade bilder från järnvägen mellan Lund och
Trelleborg. Efter det intressanta föredraget avtackades Sune Brobeck av Anne Lie Akelin
med "en god sak".
Eftersom det var Anne Lie´s sista handling som ordförande i Byarådet avtackades Anne
Lie i vederbörlig ordning.

