
Protokoll fört vid årsmöte Asby Sockenförening 17 april 2016 

Plats: Asbyhalla 

 

§1 Årsmötets öppnande 

Charlott Sandelius 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 godkänner dagordningen och fann mötet behörigt utlyst. 

§5 Val av justerare 

Till justerare valdes Anders Dahlin och Anna-Lena Svensson. 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Märtha Andersson läste upp verksamhetsberättelsen , vilken godkändes av 

årsmötet. 

§7 Fastställande av resultat och balansräkning 

Karin Dahlin redovisade resultat- och balansräkningen vilken godkändes av 

årsmötet. 

§8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsens lästes upp och godkändes.  

§9 Fråga om ansvarfrihet för föregående års förvaltning 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§10 Val av styrelseledamöter 

Johanna Bojestig har avgått som ledamot och Karin avgår som kassör. 

Valberedningens förslag på ny kassör är Pernilla Öhberg och Karin Dahlin 

som ledamot, vilket årsmötet godkände. 

Så här ser styrelsen ut kommande år: 



Charlott Sandelius   1 år – ordförande 

Märtha Andersson   1 år – sekreterare 

Pernilla Öhberg   2 år – kassör 

Leif Samuelsson   2 år - ledamot 

Karin Dahlin   1 år – ledamot 

Simon Edefors   1 år – suppleant 

Stefan Sandell   1 år - 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 och Mona Fasth sitter kvar som valberedare. 

§13 Arbetsgrupper/ansvariga för sockenföreningens aktiviteter 

Beslut om ansvarsområden togs upp under mötet: 

Asbyhalla: Emelie Edefors, Anders Dahlin, Patrik Crantz, Hanna Fridlund, 

Evelina Nilsson 

Ekdungen: Kennet Johansson i samarbete med styrelsen 

Lekplatsen: Jenny Jingborg 

Slåtter av gravfältet: Peter Bojestig, Stefan Sandell 

Asbyloppet: Mia Sandell, Johanna Bojestig 

Sommarkvällar: Märtha Andersson 

Julgranen: Bo Fridlund 

Julfesten: Therese Pettersson, Petra Fridlund 

Hedners vänner: Märtha Andersson 

Torget: Peter Bojestig 

§14 Avgifter för medlemskap och trädgårdsbevattning 



Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna fortsätter att vara 75:-per person. 

Det beslutades även att det är 100:-/hushåll för de som utnyttjar 

trädgårdsbevattning.  

 

§15 Val av tillsynsmän för trädgårdsbevattning 

 Thomas Alfredsson och Fredrik Fridlund valdes till tillsynsmän för 

trädgårdsbevattningen på ett år. 

§16 Ändring av stadgar 

 Vi behöver av olika anledningar ändra stadgarna och formulerar om §1, §4 

och §9. Årsmötet godkänner ändringarna.  

§17 Övriga frågor 

Det kommer förslag om att förändra utseendet på torget – att ta bort 

rabatten i mitten. Styrelsen tar med det att diskutera.  

Kennet berättar att han har gjort iordning hästen i lekparken. Han hade 

tänkt att det skulle vara en annan färg på den men årsmötet tyckte att det 

blir jättebra ändå. 

§18 Information 

 Ikväll kan man börja rösta på årets asbybo.  

 Vi har fått pengar till takbyte av bankens jubileumsfond. Charlott 

informerar att det blir en arbetsdag någon gång framöver. Det blir byte 

av fasader i nästa steg.  

 Lekstuga är beställd från byggprogrammet.  

 Anders Dahlin informerar om kommitténs arbete med Asbyhalla. 

Evelina Nilsson är ny i kommittén och står främst för bemanningen på 

tisdagskvällar. Genom förslagslådan får de förslag hur man kan förnya 

i gymmet. Cemoni Olsson/Badhotellet har skänkt stolar till matsalen. 

Asbyhalla genererar mycket pengar. I snitt är det uthyrt två gånger i 

måndaden. I snitt öppnas entrédörren 300 gånger per månad.  

 Vi har önskemål om att ha någon sorts dialog med kommunen. Vi vill 

gärna ha svar kring vad som ska hända med grusplanen. Just nu ser 

den tråkig ut och det är inte roligt att ha detta som första sak man ser 

när man.  

 



§19 Årsmötet avslutas 

Ordförande Charlott Sandelius förklarar mötet avslutat.  

 

Sekreterare: Märtha Andersson Ordförande: Charlott Sandelius 

 

 

Justerare: Anders Dahlin Justerare: Anna-Lena Svensson 


