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Byologet som arbetar för ett trivsqmt och völkomnqnde Kivik!
Protokoll fört vid årsmöte med Byalaget på Kivik den 14 mars 2Ot8
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1.

Jan Nilsson öppnade årsmötet och hälsade de drygt 40 närvarande välkomna.

5

Z.

Tillordförande vid årsmötet valdes Jan Nilsson.

5

3.

Tillsekreterare vid årsmötet valdes Göran Ejlertsson.
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+.

Tilljusterare av protokolltillika rösträknare valdes Johan Holmgren och Håkan Hjelm.
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S.

lngen "övrig f räga" hade inkommit före årsmötet och ingen anmäldes vid årsmötet.
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0.

Dagordningen för årsmötet fastställdes.
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7.

Kallelsen var utsänd vecka 8, och årsmötet ansågs behörigen utlyst.
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9 g.
5

Ordf. föredrog verksamhetsberättels en för ZOLT,vilken lades till handlingarna.
Kassören Lars-Gösta Nilsson föredrog bokslutet för 2017 , vilket godkändes.

I 10. lnga Christensen föredrog revisionsberättelsen.
5

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihelför 2017.

5

12.

S

13. Till ordförande för

5

14. Valav styrelseledamöter. Håkan Hjelm fyllnadsval ett år, Mats Olsson omvaltvå år, Helen

Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2018, 100 kr per hushåll.
201,8 omvaldes Jan Nilsson.

Ljungberg Ask omval två år, Bibbi Nilsson nyval två år samt Monica lsell nyval två år.
5

15. Val av revisorer för 2018. Gunilla Lundberg omvaloch lnga Christensen nyval. Till
revisorsu ppleant valdes Johan Holmgren.

5

16. Val av valberedning för 2018. Mats Uppvik, sammankallande, Sven Bruzelius och Alf-Göran
Andersson, samtliga omva

5

l.

17. Ordf. informerade om Byalagets arbete under det gångna året. Hans redovisning
kompletterades av Lars-Gösta Nilsson och Mats Olsson, som pratade om det goda samarbetet
med Simrishamns kommun och det arbete som lagts ner på Kivik under året. Mats

informerade också om vinterns trygghetsvandring och Harriet Gestrelius om planerna
cykelväg norr om Kivik och ett möte med Kiviks turism. Det blev en diskussion om
trafiksituationen vid hamnen.
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Byologet som orbetor för ett trivssmt och välkomnande Kivik!
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18. Som representant för scouterna på Kivik, som avslutat sin verksamhet, berättade Håkan Hjelm
om vad som kommer att ske med de ekonomiska tillgångar scouterna lämnar efter sig. För
Byalaget innebär det att två miljoner kronor planeras att sättas ien fond, vilken Byalaget
kommer att förvalta. Stipendier från fonden kommer att delas ut årligen under minst 20 år
enligt vissa direktiv, som anges iett gåvobrev. Årsmötet gav styrelsen för Byalaget i uppdrag

att hantera frågan.
S

19. Aktivitetsprogrammet för inledningen av 2018 presenterades. Programmet iövrigt beslutas

.
5

den tillträdande styrelsen.

20. Avgående styrelseledamöterna

Eva Olsson och Anita Johnsson avtackades av ordf. för sina

insatser i Byalaget.
5

21. Ordf. avslutade årsmötet.

Efter årsmötet dracks kaffe och åts fastlagsbullar medan Anders Cederberg, gästgivare och
entreprenör från Brösarp, på ett uppskattat sätt kåserade om sina aktiviteter i livet och sitt
entreprenörskap i Brösa rp.
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Håkan Hje
Justerare
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