
Protokoll fört vid årsmöte Asby sockenförening 27 april 2017   
 
Plats: Asbyhalla 
 
§1 Årsmötets öppnande 
Charlott Sandelius hälsar alla välkomna och förklarar mötet 
öppnat.  
 
§2 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Charlott Sandelius. 
 
§3 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Märtha Andersson. 
 
§4 Godkännande av kallelse och dagordning 
Årsmötet godkänner dagordningen och fann mötet behörigt 
utlyst. 
 
§5 Val av justerare 
Margareta Isacsson och Stig Edefors valdes till justerare.  
 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Märtha Andersson läste upp verksamhetsberättelsen, vilken 
godkändes av årsmötet. 
 
§7 Fastställande av resultat och balansräkning 
Pernilla Öberg redovisade resultat och balansräkningen vilken 
godkändes av årsmötet. 
 
§8 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes 
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Årsmötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet. 
 
§10 Val av styrelseledamöter 
Omval av ordförande Charlott Sandelius 2 år 
Omval av Märtha Andersson 1 år 
Stefan Sandell väljs som ledamot 2 år 
Kennet Johansson väljs in som ledamot 2 år 
Helen Tyrbro väljs som suppleant 1 år. 
Omval av Simon Edefors som suppleant 2 år 



 
 
§11 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Marita Fridlund och Britt Svensson sitter kvar som revisorer. 
Thomas Andersson sitter kvar som revisorssuppleant. 
 
§12 Val av valberedare 
Mia Sandell och Mona Fasth 
 
§13 Arbetsgrupper/ ansvariga för föreningens aktiviteter 
Ekdungen: Kennet Johansson 
Lilla Asbyloppet: Johanna och Evelina Nilsson 
Lekpark: Jenny Jingborg  
Slåtter: Peter Bojestig, Stefan Sandell 
Torget: Peter Bojestig 
Julgranen: Bosse Fridlund, Peter Bojestig 
Aktivitetsgruppen: Märtha Andersson 
Hedners park: Märtha Andersson 
Julfesten: Petra Fridlund, Sara Vesterlund 
Asbyhalla uthyrning: Johanna Bojestig 
Gymmet: Pernilla Evelina 
 
§14 Avgifter för medlemskap och trädgårdsbevattning 
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna fortsätter att vara 75:-
/person samt 100:-/hushåll för de som utnyttjar 
trädgårdsbevattningen. 
 
§15 Val av tillsynsmän av bevattningen 
Tomas Alfredsson väljer att avgå. 
Fredrik Fridlund sitter kvar. Styrelsen letar efter en medhjälpare 
 
§16 Övriga frågor 
Förslag att på något sätt uppmärksamma Hans Andersson som 
under tidigare år lagt ner mycket jobb på Ekdungen. 
Det kom upp synpunkt att det kan vara trångt på torget och man 
kan fundera på om planteringen i mitten ska avlägsnas. Styrelsen 
tar med sig frågan. 
 
 
 
 
 



§17 Information 
Lotta informerar om att vi kommer att byta fasad under 
sensommaren.  
Vi har målat om hall och kök under våren.  
I hallen finns det en låda där man kan lämna förslag och 
styrelsen har försökt att tillgodose önskemålen. 
Vi har besiktat gymnastiksalen och gymmet och de är godkända. 
Vi har gjort en brandskyddstillsyn och haft en utbildning i 
brandskydd.  
Vi hoppas att vi kan göra i ordning entrén och utomhusmiljön.  
Vi hoppas även att kunna sätta in dimbar belysning  
 
§18 Mötet avslutas 
Ordförande Charlott Sandelius förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Ordförande Charlott Sandelius_____________________________ 
 
Sekreterare Märtha Andersson ____________________________ 
 
Justerare Stig Edefors _____________________________________ 
 
Justerare Margareta Isacsson_______________________________ 
 
 


