
 
Protokoll fört vid Wadensjö Byagilles årsmöte för 2015. 
Söndagen den 7 februari 2016. 
 
§ 1 Byagillets ordförande Pia Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 2 Val av ordförande för årsmötet: Valdes Pia Nilsson 
 
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet: Valdes Hanna Bradley 
 
§ 4 Val av justerare och tillika rösträknare för årsmötet: Valdes Michael Olofsson 
 
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande. Årsmötet har varit utlyst via lappar i byns brevlådor 
utlämnade 2 v innan årsmötet, på hemsidan, på byns facebooksida samt via gatupratare. 
Mötet fann årsmötet behörigen utlyst. 
 
§ 6 Fastställande av dagordningen. Denna visades via projektor och kunde fastställas. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse för 2015. Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen, tackade 
de som arrangerat och medverkat i byagillets aktiviteter under året och uppmanade till 
fortsatt engagemang. 
 
§ 8 Resultat och balansräkning för 2015. Kassören föredrog resultat och balansräkning samt 
gav en översikt av bygagillets ekonomi och antal medlemmar de senaste tio åren. Årets 
ekonomiska resultat slutar på +1732 kr, och med tillgångar på 48794 kr. Det konstaterades 
att inkomsten på medlemsavgifter nästan på kronan motsvarar utgifterna för drift av 
byastugan, varför det betalande antalet medlemmar är en viktig del för byagillets fortsatta 
verksamhet. Resultat och balansräkningen kunde godkännas. 
 
§ 9 Revisionsberättelse: Kassören läste upp revisorernas berättelse, och mötet kunde 
godkänna denna. 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och ersättare. Hanna-Kerstin Andersson, sammankallande i 
valberedningen, föredrog förslag på kommande års styrelse:  
Ordförande: Pia Nilsson, vald tom 2016 
Kassör: Jörgen Düberg, omval för 2016-2018 
Ledamot: Mikael Winter, vald tom 2016 
Ledamot: Hanna Bradley, omval för 2016-2018 
Ledamot: Per Magnusson, vald tom 2016 
Suppleant: Malin Jönsson, vald tom 2016 
Suppleant: Karin Ingvarsdotter, nyval för 2016-2018. 
 
Valberedningens förslag godkändes på samtliga förslag. 
 



§ 12 Val av revisorer och ersättare. Valberedningen föreslog Lena Karlsson och Ingrid Palm 
som ordinarie revisorer för åren 2016-2018. Lars-Göran Persson kvarstår som suppleant 
tom 2017. Förslaget godtogs i sin helhet av årsmötet. 
 
§ 13 Val av valberedning och aktivitetsråd. Förslaget löd enligt följande:  
Valberedning: Hanna-Kerstin Andersson (sammankallande), Bo Palm och Olof Andersson. 
 
Aktivitetsråd: Liza Kullenberg (sammankallande), Pia Nilsson, Karl-Olof Nilsson, Anders 
Eriksson, Karina Winther och Dennis Rundcrantz. 
 
Förslagen på Valberedning och aktivitetsråd godkändes i sin helhet. 
 
§ 14 Eventuella motioner. Styrelsen hade lagt en motion angående stadgeändring. Enligt 
nuvarande stadgar ska årsmöte hållas senast under februari månad. För att enklare kunna 
planera årsmöte tillsammans med bredbandsföreningen föreslår styrelsen en stadgeändring 
att årsmöte ska hållas senast under april månad. Mötet godtog motionen. 
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgifter. Mötet beslutade att dessa ska vara oförändrade 
även under 2016, 250 kr för familj och 100 kr för ensamhushåll. 
 
§ 16 Faställande av firmatecknare. Ordförande Pia Nilsson 641028-4084, och Kassör Jörgen 
Düberg 560709-4330, är var och en för sig firmatecknare för föreningen.  
 
§ 17 Övriga frågor. 
*Årsmötet önskar framföra hälsningar till fam Caesar-Careus som tillfälligt lämnat vår by för 
att bo en tid i Tasmanien. Hanna lovade ombesörja detta. 
*Asmundtorps byalag har etablerat kontakt med alla byalag i Landskrona med omnejd för 
samarbete mellan styrelserna. 
*Pia redogjorde kort för hur det går med indragning av fiber till byastugan. I samband med 
att kyrkan grävde lades även rör fram till byastugan. Till våren ska själva fiberkabeln läggas i 
rören, och det är sen upp till byagillet att bestämma om och när man vill ha ett abonnemang 
till byastugan. 
*Per berättade att hemsidan ska flyttas ifrån Landskrona stads server. Han uppmanade 
också till användande av hemsidan: skicka gärna bilder och annat material som kan förgylla 
vår fina hemsida.  
 
§ 18 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 
Efter mötet avtackades Liza Kullenberg som avgår ur styrelsen. Som en avslutning på 
eftermiddagen visade Per Magnuson bilder från sin och fru Kajsas senaste Indienvistelse.  
 
 
 
 
Pia Nilsson, Ordförande Hanna Bradley, Sekreterare 
 
 
Michael Olofsson, Justerare 


