
Protokoll Hörja Byalags årsstämma 7 juli 2019 kl.15:00 

Plats: Byastenen i Hörja 

§1. Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet 

Mötet öppnades av Ordförande Christer Jönsson genom att blåsa i byahornet och hälsade de 27 
deltagarna välkomna. 

§2. Val av ordförande resp. sekreterare för mötet 

 Till ordförande valdes Christer Jönsson  och till sekreterare valdes Mathis Eroldsson. 

§3. Val av 2 justeringsmän 

 Bertil Aronsson och Gert Svensson valdes att justera protokollet. 

§4. Mötet utlyst genom anslag i byn, annons vid två tillfällen i Norra Skåne samt byalagets 
 hemsida. 

 Utlysning av mötet har skett enligt stadgarna. 

§5. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

§6. Verksamhetsberättelse 

 Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som bifogas detta protokoll. 

§7. Revisionsberättelse 

Gösta Johansson, revisor, förklarade att räkenskaperna var i sin ordning och revisionsberättelse bifogas 
protokollet. 

§8. Val av ordförande på 1 år 

 Christer Jönsson valdes till ordförande. 

§9. Val av 2 ledamöter på 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Mats Svensson och nyval av Patrik Nordgren. Valberedningens 
förslag godtogs. 

§10. Val av revisorer 

 Valberedningen föreslog omval av Gösta Johansson och Carina Gunnarsson. Valberedningens förslag 
godtogs. 

§11. Val av valberedning 

Mötet beslutade omval av Eskil Samuelsson och Kjell Berlin och nyval av Inger Johansson. 

§12. Inkomna motioner och propositioner 

Styrelsen delade ut förslag på nya stadgar till deltagare. Mötet menar att beslut om nya stadgar 
hänskjuts till nästa årsstämma 2020. 

 

 



§13. Övrigt 

Ordförande och styrelsen lyfter sin oro för det låga engagemanget i byn för frågor och arbete för byns 
utveckling. Styrelsen efterlyser fler bybor som är villiga att engagera sig i frågor som rör byn. Ska vi ha 
ett Byalag? 

Styrelsen ska tillse att protokoll från styrelsemöten publiceras på hemsidan. 

I övrigt efterfrågades en städdag för att bl a röja upp runt gångbron och ta hand om fällda träd. 
Styrelsen tar med sig frågan till nästa styrelsemöte. 

§14. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat engagemang i årsstämman och bjöd deltagare till Byastuan för en 
tipspromenad och förtäring av korv med bröd och kaffe. 
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