ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Årsmöte i Byalaget, 2019-03-06, på restaurang Triften

Närvarande:
Allmogevägen 5 (Lena och Lars Ihse), Allmogevägen 42 (Göran Davidsson),
Arrendevägen 57(Astrid Regemo), Ladugårdsvägen 26 (Judith Horvath-Lindberg och
Mats Lindberg), Stallvägen 6 (Mait och Gunnar Tidner), Skiftesvägen 110 (BrittMarie Björkman), Skiftesvägen 101(Mona och Carl-Ragnar Wiggerud), Stallvägen 10
(Lars Håkansson), Skiftesvägen 14 (Bengt Granath), Stallvägen 3 (Charlotte och
Gustaf von Hofsten), Klövjevägen 3 (Astrid Steen), Skiftesvägen 26 (Bengt
Åkerström), Stallvägen 14 (Anna Hedberg), Skiftesvägen 71 (Marianne Biljer),
Skiftesvägen 69 (Birgit Hallerfors), Klövjevägen 15 (Gunilla Lindmark), Skiftesvägen
80 (Karl Hellström), Lövängsvägen 28 (Staffan Eriksson), Tegvägen 19 (Håkan
Lindholm), Skiftesvägen 53 (Magnus Lindrot), Arrendevägen 57 (Astrid Regemo),
Arrendevägen 4 (Erika Henriksson), Skiftesvägen 86 (Susanne Kindwall),
Lövängsvägen 26 (Peter Trollsås), Lievägen 26 (Sandra Leichel), Klövjevägen 24
(Fredrik Lagergren).

Byalagets ordförande Sandra Leichel hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
§ 1 Frågan om mötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet utgick den 6 februari i år och är skickade per epost till de
medlemmar som uppgett en sådan. Övriga medlemmar har fått kallelsen i brevlådan.
Kallelse och dagordning har även publicerats på hemsidan.
Årsmötet beslutade att
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
§ 2 Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. Det noterades att en
rösträtt utgår per gatuadress, oavsett hur många som bor på adressen.
Årsmötet beslutade att
fastställa röstlängden.
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§ 3 Val av a) ordförande och sekreterare för mötet samt b) val av två
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Årsmötet beslutade att
välja Gustaf von Hofsten till mötesordförande och Birgit Hallerfors jämte Lars Ihse
till justeringsmän.
§ 4 Fastställande av dagordningen
Årsmötet beslutade att
godkänna dagordningen. Mötesordföranden påpekade dock att punkten 11 borde
flyttas upp i dagordningen till nästa år, att ligga närmast efter punkten 7.
§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Sandra presenterade verksamhetsberättelse för Ellagårds Byalag 2018, se
bilaga 1. Kassör Gunnar Tidner presenterade årsredovisningen, se bilaga 2.
Årsmötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning och lägga dessa till
handlingarna.
§ 6 Behandling av revisionsberättelse
Mötesordförande läste upp revisionsberättelsen, upprättad av Johan Taube, revisor
och Sven Allerstrand, revisorssuppleant. I denna tillstyrkes att årsstämman ger
styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, se bilaga 3.
§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 8 Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, en revisor och en
revisorssuppleant
Enligt stadgarna ska styrelsen förutom ordförande, bestå av 4-6 ledamöter.
Valberedningen, vilken utgjorts av Fredrik Lagergren och Bengt Åkerström
presenterade sitt förslag till ny styrelse: Sandra Leichel, ordförande, och till ledamöter
Susanne Kindwall, Pamela Gonzalez, Staffan Eriksson, Anna Hedberg och Gunnar
Tidner.
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Årsmötet beslutade att
välja Sandra Leichel till ordförande och att välja Susanne Kindwall, Pamela
Gonzalez, Staffan Eriksson, Anna Hedberg och Gunnar Tidner till övriga
ledamöter.

Byalaget har historiskt sett utgjort en informationslänk mellan kommunen och
boende. Styrelsen har dock inte möjlighet att engagera sig i alla frågor som skulle
kunna vara intressanta för medlemmarna.
Härutöver presenterade Fredrik Lagergren i anledning av sin roll i valberedningen ett
förslag om att adjungera arbetsgrupper till styrelsen. Rekrytering till dessa
arbetsgrupper kan ske genom upprop t ex i sociala media, bl a i Facebook-gruppen.
Efter att ha väckt engagemang skall intresserade via arbetsgruppen kunna adjungeras
till och kanske på sikt också väljas in i styrelsen. Arbetsgrupperna skall kunna
behandla sådana frågor som Valborgsmässofirandet, bygg- och trafikfrågor,
stadsplaner etc. Dessa ämnesgrupper skulle sedan rapportera till styrelsen. Det
poängterades här också att Byalaget inte ska driva enstaka frågor utan just fungera
som kanal mellan kommun, myndigheter etc och boende. Om en arbetsgrupp anser att
ett uttalande bör göras, skall detta ske genom Byalagets styrelse. Arbetsgrupperna
skall med andra ord inte agera på egen hand. Det är alltså viktigt med en öppen dialog
mellan styrelsen och arbetsgrupperna.

Årsmötet beslutade att
stödja förslaget om arbetsgrupper enligt ovan och ge Sandra Leichel och Fredrik
Lagergren i uppdrag att hålla i formerna för detta.
Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor och revisorssuppleant
Årsmötet beslutade att
välja Johan Taube till revisor och Sven Allerstrand till revisorssuppleant. Detta
under förutsättning att båda tackar ja, då inte någon av dem närvarade på mötet.
§ 9 Val av valberedning
Förslaget till valberedning presenterades.
Årsmötet beslutade att
välja Fredrik Lagergren och Bengt Åkerström att ingå i valberedningen.
§ 10 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats
av medlem minst en vecka före mötet. Dessutom skall ordföranden kunna taga
upp vid årsmötet väckta frågor till behandling
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Lars Håkansson väckte frågan angående stadsplaneringen i området längs
Enhagsvägen. Byalaget var involverat i processen när JET-macken fick ta en bit mark
i anspråk inför byggandet av macken, vilket utgjorde ett undantag i en sådan process
då marken är stadsplanerad som parkmark. På en sådan kan egentligen inget byggas
utan att först stadsplanen måste ändras. I denna process bör trafikreservatet längs
Enhagsvägen ha gjorts om; alltså att på insidan av Enhagsvägen, mot
Ellagårdsområdet, har funnits (eller finns) ett område som varit avsatt för en framtida
väg. Lars föreslog att Byalaget ska titta på detta för att ta reda på hur det ligger till i
frågan. Fråga uppkom när i tiden detta ägt rum, men tyvärr var det ingen på mötet
som kunde dra sig till minnes detta händelseförlopp. Möjligen kan detta finnas i äldre
protokoll.
I anslutning till ovanstående uppkom en fråga om dagvattenanläggningen som anlagts
i bortre delen av området; mot Roslags Näsby. Efter färdigställande har det redan varit
en översvämning, på grund av en uppkommen rörläcka.
Solpaneler. Lagen har ändrats och det ska bli lättare att kunna sätta upp solpaneler.
Förslag väcktes om att Byalaget kan engagera sig i frågan, då medlemmarna anser att
det är bra med solpaneler, inte minst för klimatet.Valberedningen kommenterade att
just detta är en fråga för en framtida arbetsgrupp att engagera sig i.

§ 11 Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter
Medlemsförmåner inkluderar tex rabatter på färginköp; alla dessa finns listade på
hemsidan.
Årsmötet beslutade att
- godkänna budgeten för 2019
- årsavgiften är oförändrad 200 kr per medlem (gatuadress) för 2019
§ 12 Övriga frågor
Sandra Leichel passade på vid årsmötet, å Byalagets vägnar, att avtacka flera personer
som på olika sätt bidragit till Byalagets verksamhet genom åren.
Bengt Granath har varit verksam i styrelsen under 31 år och har nu på egen begäran
lämnat styrelsen. Sandra överlämnade presenter och tackade Bengt för hans insatser.
Fredrik Lagergren har varit ordförande i Byalaget under 10 år och har också, förra
året på egen begäran, lämnat styrelsen. Han kommer dock att ha vissa uppgifter
fortsättningsvis vid sidan av styrelsen. Sandra överlämnade presenter och tackade
Fredrik för hans insatser.
Då Eva Neveling inte var närvarande, kommer avtackningen för hennes tid som
redaktör för Ellagårdsbladet (över 40 stycken nummer) att ske vid annat tillfälle
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§ 13 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade den avgående styrelsen för ett omfattande och väl
genomfört arbete under det gångna verksamhetsåret. Efter att också ha tackat alla
närvarande förklarade han årsmötet avslutat.

…………………….…………………

Vid protokollet

Anna Hedberg

Justerat av:

…………………….…………………
Gustaf von Hofsten

…………………….…………………

…….……….…………………….

Birgit Hallerfors

Lars Ihse

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse för 2018
Bilaga 2. Årsredovisning 2018
Bilaga 3. Revisionsberättelse 2018
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