
Protokoll fört vid årsmöte Asby sockenförening 14 april 2019

§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 Maria Neiglick.

§4 Godkännande av kallelse och dagordning
Årsmötet godkände med ordningsändring av §§15 och 16.

§5 Val av justerare
Stig Edefors och Simon Edefors utsågs till protokolljusterare.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Maria Neiglick läste upp årets verksamhetsberättelse.

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Vår kassör Ing-Mari Höglund gick igenom budgeten och förklarade lite om de utgifter vi har 
haft under året.
Resultatmässigt gick vi plus/minus noll.
Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen.

§8 Revisionsberättelse
Charlott Sandelius läste upp revisionsberättelsen, som godkändes.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§10 Val av styrelseledamöter
Årsmötet valde följande personer till styrelsen:
Ordförande Märtha Andersson vald på två år.
Kassör Ing-Marie Höglund sitter kvar på ett år till.
Sekreterare Maria Neiglick sitter kvar på ett år till.
Ledamot Stefan Sandell sitter kvar på ett år till.
Ledamot Kennet Johansson omvald på två år.
Suppleant Lotta Sandelius vald på ett år.
Suppleant Simon Edefors omvald på två år.

§11 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Helena Lindqvist och Emma Hertzman valdes till revisorer.
Tillägg till protokollet: Thomas Andersson sitter kvar som suppleant då det visade sig att han 
har den posten sedan förra årsmötet.



§12 Val av valberedare
Mona Fasth och Mia Sandell sitter kvar på ytterligare ett år.

§13 Arbetsgrupper/ansvariga för föreningens aktiviteter
Ekdungen: Kennet Johansson
Lilla Asbyloppet: Johanna Bojestig och Evelina Nilsson
Lekpark: Jenny Jingborg 
Slåtter: Peter Bojestig, Stefan Sandell
Torget: vakant, styrelsen ser över hur vi löser det
Julgranen: Bosse Fridlund, Peter Bojestig
Aktivitetsgruppen: Märtha Andersson
Hedners park: Märtha Andersson
Julfesten: Petra Fridlund, Sara Westerlund
Asbyhalla uthyrning: Johanna Bojestig
Gymmet: Evelina Nilsson, Maria Neiglick och Helen Johansson
Hemsida: Karin och Christer Dahlin

§14 Avgifter för medlemskap och trädgårdsbevattning
Styrelsen föreslår att avgiften ligger oförändrad. 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 och Fredrik Fridlund väljs om som tillsynsmän.

§16 Asbyhalla
Kommande planer: Fortsatt målning av fasaden, åtgärda planteringar när målning är klar, fixa 
till det sista på entrén, inköp av utrustning till gymmet, såsom stakmaskin och kettlebells. 
Bord till festlokalen, Lotta raggade städhjälp till Asbyhalla Sponsorpengar som finansierar 
mål- och startskyltar till Asbyloppet och det görs av KindaYdre sparbank vars logga kommer 
att synas på dem.

§17 Övriga frågor
 Hur många medlemmar är vi? 192 redovisar Ing-Mari.
 Vi utser ju årets Asby-bo varje år. Presenteras på Sommarkväll.

§18 Mötet avslutas
Ordförande Charlott Sandelius förklarar mötet avslutat klockan 17.30.

Ordförande Charlott Sandelius____________________________________

Sekreterare Maria Neiglick _______________________________________

Justerare Stig Edefors ___________________________________________

Justerare Simon Edefors__________________________________________


