Protokoll fört vid Ballingslövs Byalags årsmöte 2007-05-10

Protokoll fört vid årsmötet den 10 Maj 2007 på Solbacken
15 personer närvarade
Mötet öppnandes
§1 Till mötesordförande valdes sittande, Stewe Sandberg.
§2 Till mötessekreterare valdes sittande, Per Stenebo.
§3 Frågan om mötet var utlyst enligt stadgarna besvarades jakande.
§4 Dagordningen fastställdes utan ändringar.
§5 Börje Hansson och Ulf Westberg valdes att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.
§6 Ordföranden föredrog styrelsens årsberättelse.
§7 Kassören gick igenom verksamhetens ekonomi med hjälp av balansräkningen.
§8 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
§9 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Ordinarie val:
Ordförande 1 år, omval av Stewe Sandberg.
3 ledamöter, omval på 2 år av Erling Svensson, Per Stenebo och Christer Nilsson.
3 suppleanter, omval på 1 år av Magnus Lindström och Fredrik Hansson. Nyval av Johan
Hansson.
§ 11 Ordinarie val:

1 revisor på 2 år: Leif Arvidsson (Ulf Westberg har ett år kvar).
2 revisorssuppleanter 1 år: Lisbet Nilsson, en vakans.

§ 12 Val av valberedning, 3 ledamöter på 1 år varav en sammankallande:
Ann-Marie Hansson (sammankallande), Magnus Lindström och Erling Andersson.
§13 Årsavgiften för 2008 beslutades vara oförändrad; familj 75 kr, enskild 30 kr.
§ 14 Övriga frågor som framkom under mötets gång:
14.1: Ändring av byalagets behöriga bankpersoner bordläggs till det konstituerande mötet.
14.2: Delar av byalaget har varit på möte med Ballingslöv AB. Christer Nilsson hade en
föredragning om detta. Syftet med mötet var främst att förnya och förbättra relationerna
mellan byn och BT. En del gemensamma ärenden diskuterades, tex tunga transporter genom
byn och parkeringsfrågan.
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14.3: Parkeringsfrågan vid Ballingslöv AB togs upp. Byalaget bevakar frågan och pågående
rättsprocesser.
14.4: Fråga om förlängning av cykelvägen genom tunneln. Styrelsen skall bla arbeta med
denna fråga under året.
§15 Mötet avslutades med kaffe och kaka.
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