
Protokoll fört vid årsmöte Asby sockenförening 12 

april 2015 
Plats: Asbyhalla 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
Charlott hälsar alla välkomna och förklarade mötet för 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 Märtha Andersson. 
 
§4 Godkännande av kallelse och dagordning 
Årsmötet godkände dagordningen och fann mötet behörigt utlyst. 
 
§5 Val av justerare 
Till justerare valdes Anders Dahlin och Tomas Alfredsson 
 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Märtha Andersson läste upp verksamhetsberättelsen , vilken 
godkändes av årsmötet. 
 
§7 Fastställande av resultat och balansräkning 
Karin Dahlin redovisade resultat och balansräkningen vilket 
godkändes av årsmötet. 
 
§8 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Val av styrelseledamöter 
Årsmötet valde om sittande styrelseledamöter. 
Charlott Sandelius  2 år omval - ordförande  
Märtha Andersson  2 år omval- sekreterare 
Karin Dahlin  2 år omval- kassör 
Simon Edefors  2 år omval - suppleant 
Johanna Bojestig  1 år - ledamot 
Leif Samuelsson  1 år - ledamot 
Stefan Sandell  1år - suppleant 



 
§ 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Britt Svensson och Maritha Fridlund väljs till revisorer och till 
suppleanter väljs Thomas Andersson och Siv Finndahl. Samtliga 
väljs på 1 år. 
 
 
 
§ 12 Val av valberedare 
Mia Sandell sitter kvar som valberedare och styrelsen arbetar 
vidare med att hitta ytterligare en valberedare. 
 
§ 13 Arbetsgrupper/ansvariga för sockenföreningens 
aktiviteter 
Beslut om ansvarsområden togs under mötet: 
 
Asbyhalla: Emelie Edefors, Anders Dahlin, Patrik Crantz 
 
Ekdungen: Kennet Johansson 
 
Lekplatsen: Jenny Jingborg 
 
Slåtter av gravfältet: Peter Bojestig, Stefan Sandell 
 
Asbyloppet: Johanna Bojestig, Jenny Jingborg 
 
Sommarkvällar: Märtha Andersson 
 
Julgranen: Bo Fridlund 
 
Julfesten: Therese Pettersson, Petra Fridlund 
 
Hedners vänner: Märtha Andersson 
 
Torget: Peter Bojestig 
 
§ 14 Avgifter för medlemskap och trädgårdsbevattning 
Det beslutades att medlemsavgifterna fortsätter vara 75:- per 
person. Det beslutades även att det är 100 :-/hushåll för de som 
utnyttjar trädgårdsbevattning.  
 
 



§ 15 Val av tillsynsmän för trädgårdsbevattning 
Tomas Alfredsson och Fredrik Fridlund valdes till tillsynsmän för 
trädgårdsbevattningen på ett år. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Kyrkan har satt hänglås på pumphuset för att förhindra att folk 
”springer där”. Stefan Sandell informerar att det finns en 
avstängningskran i en brunn utanför bårhuset. Styrelsen ordnar 
så att information går ut till medlemmarna.  
 
Det kom upp en fråga om att det ser tråkigt ut vid fotbollsplanen. 
Det är en tråkig ”första syn” när man kommer in i Asby. Anna-
Lena Svensson tar med frågan till kommunledningen. 
 
En fråga kommer upp om man kan skicka med bensin med 
gräsklipparen till lekparken. 
 
En fråga kommer upp om man kan maila ut till medlemmarna 
när det händer något i Asby i och med att inte så många läser 
tidningen. Styrelsen ska se över mailgruppen. 
 
En fråga kommer upp om att utnyttja dagen när Sommen Runt 
är. Styrelsen tar med frågan. 
 
 
 
§ 17 Årsmötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
Sekreterare: Märtha Andersson    Ordförande: Charlott Sandelius 
 

Justerare:    Justerare: 


