Protokoll fört vid Ålbo Byförenings årsmöte 2018-04-02

1) Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Hållén som hälsade byföreningens
medlemmar välkomna.
2) Frågan om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning
besvarades med ja av mötet.
3) Dagordningen godkändes.
4) Till mötets ordförande valdes sittande Gunnar Hållén.
5) Till mötets sekreterare valdes sittande Siv Östervall.
6) Till justerare valdes Ulf Eriksson samt Karl-Gunnar Bergman.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse lästes av Siv Östervall och
godkändes av mötet.
8) Mats Lundberg redogjorde för det gångna årets ekonomi, med
särskilt tyngd på att projektet i det hela är färdigt och att vi då
har gått med plus c:a 925 kr. Vi har dock arbeten kvar utomhus
och vi kommer att söka ytterligare bidrag till dessa. Mötet godkände
detta.
9) Revisorernas berättelse lästes av Lars Rydberg.
10) Frågan om ansvarsfrihet 2018 för styrelse och kassaförvaltare godkänd.
11) Årets verksamhetsplan godkändes av mötet.
12) Gunnar Hållén valdes till ordförande 1 år.
13) Mats Lundberg valdes till kassör i byföreningen och bryggsektionen 2 år.
14) Val av styrelseledamöter jämte suppleanter:
Siv Östervall valdes till sekreterare 2 år. Jimmy Larsson valdes till nöjeskommittén i 2 år.
15) Pelle Sandström valdes till ordförande bryggsektionen i 1 år.
16) Ledamot i bryggsektionen valdes Gunnar Åhlstrand 2 år.
17) Lars Rydberg blev vald till revisor.
18) Val av revisorsuppleant. Lars Andersson valdes på 2 år.
19) Val av valberedning för 2 år växelvis:
1 år för Lars Nordlund, 2 år för Mats Wendin vilket godkändes.
20) Anders Höjd gör ett jättebra jobb med vår hemsida, som alltid är uppdaterad.
Anders berättade hur många besökare vi har haft och att vi också kan se
detta på den statistik som finns på hemsidan. Stort Tack till Anders!

Styrelsens förslag: hyreskostnaden för bystugan kan nu justeras när
projektet är färdigt och det finns både värme, vatten och avlopp.
Förslag: Medlem 200:- / Icke medlem 400:- priset gäller per 24 tim.
och utan kostnad för byns föreningar. Fråga från Lasse Andersson om detta
även gäller för stugföreningen? Förslaget godkändes i sin helhet av mötet.
21) Övriga frågor och förslag för årsmötet att behandla.
Eftersom Ålbo by växer med nya unga familjer med barn, har styrelsen
diskuterat hur vi ska värna om och göra det så bra och trivsamt vi kan.
Owe har tagit fram olika alternativ på bidrag som kan sökas, han har även
lämnat den informationen till Viktor och Linnea, som har haft en träff
med barnfamiljerna och fått reda på deras önskemål. Rutchbana,
klättervägg och gungställning står högt i kurs. Att beakta är att redskapen måste
vara EU godkända enligt Annika Rydberg.
Vi har redan sökt bidrag för att kunna sätta igång.
Ett behov finns av nyckel eller kodlås för tillgång till bystugan för att bl.a
kunna använda vatten och wc.
Mötet godkände förslagen gällande satsning på barn och ungdom.
Bygdegårdsförbundet satsar också på barn och ungdom genom att
arrangera filmvisning, bokbussar och många lov -aktiviteter till medlemmarna.
Ett förslag lades om gärdesgård ut mot vägen för att skydda barnen och
även ge en ombonad känsla runt vår bystuga. Olle har kollat priset det
kostar c:a 500:-/meter och bör vara 80-90 meter. Pengar vi önskar oss
men inte har idag.
Synpunkter hur vi kommer att utnyttja bystugan:
till föreningsmöten och till uthyrning, till café- träffar, loppis och festligheter.
Olle föreslog ställplatser att hyra ut, tveksamt då vi inte får gå med vinst
som förening eftersom föreningen inte är momspliktig.
Mats skall kolla upp detta och vi avvaktar tills vidare.
Ett stort önskemål är en storbilds TV i bystugan som vi kan använda för filmvisning,
dataprogram, undervisning och tv sändningar.
Styrelsen fick i uppdrag att arrangera en träff i Ålbo med Gävle kommunpolitiker.
Lars Andersson tackade styrelsen för ett utomordentligt utfört arbete som projekt
bystugan har inneburit under lång tid och därmed gett ett jättefint resultat.
Ordförande Gunnar Hållén avslutade mötet och tackade för ett positivt årsmöte.
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