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Protokoll fört vid årsmöte med Byalaget på Kivik den 13 mars z0tg

5 f. Jan Nilsson öppnade årsmötet och hälsade de cirka 55 närvarande välkomna. Därefter

serverades kaffe och fastlagsbullar, vilka förtärdes under årsmötet.

5 2. Till ordförande vid årsmötet valdes Jan Nilsson.

5 3. Till sekreterare vid årsmötet valdes Göran Ejlertsson.

5 +. Tilljusterare av protokolltillika rösträknare valdes Sven Bruzelius och Johan Holmgren.

5 S. lnga frågor kommer att tas upp under I 20 "övriga frågor" utöver avtackningar.

5 0. Dagordningen för årsmötet fastställdes.

5 7. Kallelsen var utsänd veckorna 8 och 9, och årsmötet ansågs behörigen utlyst.

5 8. Ordf. föredrog verksamhetsberättelsen för 2018, vilken lades till handlingarna.

5 9. Kassören Lars-Gösta Nilsson föredrog Byalagets bokslut för 2018 samt bokslutet för "Kiviks

Scoutkårs Minne" 2018.

5 10. lnga Christensen föredrog revisionsberättelsen för Byalaget, medan Gunilla Lundberg föredrog

revisionsberättelsen för "Kiviks Scoutkårs Minne".

5 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

5 12. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2020, 100 kr per hushåll.

5 13. På styrelsens förslag sade ett enigt årsmöte ia tillen förändring i stadgarna enligt följande.

Skrivningen om antalet styrelsemedlemmar iförsta meningen i9 5 föreslås ändras från "nio

ledamöter" till "minst s1u och högst nio ledamöter". Konsekvensändringar: Meningtre ändras

från 8 till6-8 styrelseledamöterna och mening fyra ändras frän"fyra" till"tre tillfyra". För att
gälla måste förändringsförslaget godkännas vid ytterligare ett medlemsmöte enligt 5 13 i stad-

ga rna.

Till ordförande för 2019 omvaldes Jan Nilsson.

Val av styrelseledamöter. Göran Ejlertsson omvaltvå år, Håkan Hjelm omvaltvå år, Harriet

Gestrelius omvaltvå år, Agneta Smith nyvaltvå år, Anita Egerius nyval ett år, Cecilia Buhre,

nyval ett år, samt Echi Åberg, nyval ett år. Det noterades att styrelsen därutöver består av
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5 16. Val av revisorer för 2019. Gunilla Lundberg omval och lnga Christensen omval. Till revisor-

suppleant omvaldes Johan Holmgren.

I 17. Val av valberedning för 201-9. Alf-Göran Andersson, sammankallande, samt Johan Holmgren

och Helen Ljungberg Ask, båda nyval.

5 18. Ordf. informerade om möte med Trafikverket, förfrågan tillSkånetrafiken om att komma till

möte angående superbussar samt aktuell sökbild för scoutstipendier. Hans redovisning kom-

pletterades av Göran Ejlertsson, som informerade om de diskussioner om framtida verksam-

heter som pågår inom styrelsen samt vårens program. lnbjudan till Byalagets aktiviteter kom-

mer som vanligt att distribueras till medlemmarna samt läggas på Byalagets hemsida och an-

slås på strategiska platser i byn.

5 19. Ett medlemsärende hade inkommit inför årsmötet. Det gällde synpunkter på strandstädningen

vid Kivikskusten, som ansågs otillräcklig. Ordf. berättade att han varit i kontakt med kommu-

nen ifrågan och redovisade kommunens svar.

5 20. Ordf. avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Mats Olsson, Lars-Gösta Nilsson och

Helen Ljungberg Ask samt Mats Uppvik och Sven Bruzelius, vilka lämnade valberedningen.

I 21. Ordf. avslutade årsmötet.

Efter årsmötet visade Patrik Svensson Åhus, dykare och provtagare i Samverkan för Hanöbukten,

uppskattade undervattensbilder och -filmer från den marina miljön i Hanöbukten.
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