
 

 

Byaföreningen Hökmarks Framtid. 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2019-03-24 

 

 

 
 

§1 Årsstämmans öppnande 

Nils-Rune Edström hälsade ett trettiotal bybor välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§2 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

§3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigt utlyst. 

§4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Årsmötet valde Martin Grenholm till ordförande och Anette Jansson till sekreterare för mötet. 

§5 Val av två justerare 

Till att jämte ordförande justera protokollet beslutade årsmötet att välja Siri Skogh-Vikström 

och Jan-Erik Johansson. 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen lästes upp samt godkändes av årsmötet. 

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.  

§8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av årsmötet.  

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§10 Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 sätts till 0 kronor. 

§11 Verksamhetsplan för nästkommande år 

Årsmötet godkände verksamhetsplanen för nästkommande år. 

§12 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 

Årsmötet beslutade att styrelsen kommer att bestå av en extra ledamot (dvs 8) under detta 

verksamhetsår. 

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Linda Bäckman, Cecilia Åstrand, Simon Malm 

och Anette Jansson (1 år). Nyvald ordinarie ledamot Bennet Areljung. 

Till ersättare på ett år valdes: Lennart Andersson (omval), Elisabet Sundqvist (nyval) samt 

Viveka Lundqvist (nyval). 

§13 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Årsmötet beslutade omval av Bo Nilsson och Anders Nilsson som revisorer och omval av Stig 

Petersson som revisorssuppleant. 



 

§14 Val av valberedning och sammankallande. 

Årsmötet beslutade att till valberedning välja Karin Olofsson (sammankallande), Annika 

Nilsson och Annika Pettersson. 

§15 Inkomna ärenden och motioner. 

Inga inkomna ärenden och motioner. 

§16 Övriga frågor 

 

- Gatlysen i byarna. Det är återigen ärenden uppe som kommer att påverka 

gatubelysningen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bevaka frågan och snabbt sammankalla 

om det behövs. 

- Ansvariga för fikat till majbrasan. Eva Bäckman och Karin Olofsson. 

- 6 Juni. Efter omröstning via handuppräckning stod klart att en majoritet vill att 

nationaldagen i år ska firas på skolan. 

- Lillviksstugan. Årsmötet gav styrelsen ytterligare ett år att ta fram underlag för vilka 

alternativ som finns för Lillviksstugan, samt undersöka åsikten bland byborna. 

- Surströmming. Linda Bäckman och Katarina Malm tog på sig att anordna 

surströmmingsfesten 2019. 

§17 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
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