
                   Protokoll för årsmöte, Byalaget på Kivik 070227. 
                   Närvarande: Ca.45 medlemmar, byalagets styrelse och valberedningen. 
 
                   
 

     1.   Ordförande Kjell Göransson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2.   Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Göransson. 
  
3. Till sekreterare för mötet valdes Linn Wood. 

  
4.   Till justerare, tillika rösträknare valdes Einar Eriksson och Göte Ericson. 
       
5.   Kallelse till årsmötet ute under v.6. Kallelsen godkändes. Rättelse dagordning  
      punkt 12. Christel Fagerell Andersson har varit suppleant. Dagordningen   
      godkändes. 
  
6.   Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen för år 2006. Rättelse i programmet  
       för årets aktiviteter. Ärtsoppekväll i oktober, rätt datum skall vara 4 oktober.  
       ”Välkommen till Kivik” skyltarna. Ordförande passar på att framföra ett stort tack  
       till alla som hjälpt till att få skyltarna på plats. Vidare informerar ordförande att  
       samhällsbyggnadsnämnden gett klartecken till tekniska förvaltningen att gå vidare  
       med planerade ändringar för hamnområdet Kivik. För att förvissa sig om att  
       tek. kontoret följer den redovisade planen, ber vi att, efter önskemål från  
       våra medlemmar, få tillgång till planritning och tidsplan. Förslag från Sven Buhre  
       att nyttja befintlig ställning till äppeltavlan och på något sätt belysa ramen på  
       senhösten/november, ”upplysningstiden på Österlen”.  
       Ordförande informerar om Bygderådet och dess tänkta funktion. 
       Verksamhetsberättelsen lägges till handlingarna. (Bifogas protokollet).  
 
7. Då ingen av revisorerna kunde närvara på mötet läste Linn W upp 2006 års 

revisionsberättelse som godkändes av årsmötet. 
 
8.   Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också årsmötet godkände. 
 
9. Styrelsen föreslår att årsavgiften på 100 kr förblir oförändrad. Mötesdeltagarna 

godkände förslaget. 
 

10. Val av ordförande för år 2007. Förslag Kjell Göransson. Förslaget godkändes. 
 
11. Val av styrelseledamöter.  Förslag  på omval 2 år, Camilla Petersson och Lars 

Rosenkvist. Förslagen godkändes.  Fyllnadsval ett år för avgående Lina Jansson, 
förslag på ersättare Gunnel Lönnkvist, godkändes. Nyval på två år för avgående 
Linn Wood, förslag på ersättare Marika Björk, godkändes. Nyval på två år för 
avgående Anders Boman, förslag på ersättare Tommy Gustavsson, godkändes.  
Ersättare på ett år för avgående Lena Parkhagen, förslag adjungerande ledamot 
Mats Olsson. Förslaget godkändes. Pia Schönbeck förslag på omval ett år, 
godkändes 
Ordförande önskade Gun, Marika och Tommy välkomna i styrelsen. 
  



12. Val av två revisor samt  ersättare för ett år. Förslag på omval av Eva Henriksson 
och  Peter Stenkula samt suppleant Christel Fagerell Andersson. Förslaget 
godkändes.  
 

13. Val av valberedning.  Förslag; omval av Kristina Rosenkvist, Allan Jonsson och 
Åke Höglund. Förslaget godkändes. 
Förslag av sammankallande, Allan Jonsson, godkändes. 

 
14. Inga ärenden anmälda till styrelsen. 

 
15. Övriga frågor. Inga frågor framfördes. 

 
16. Ordförande tackar avgående Linn och Anders.  Ordförande avslutar med att tacka 

Åke ”semlan” Höglund som ordnat semlor även till årets möte. Ordförande 
förklarar så mötet avslutat. 

 
 

 
 
 
 

 
                   Linn Wood sekr.     Kjell Göransson ordf. 
       
   
  
 
 
 
 
                   Justeras: 
                    
                   Einar Eriksson                    Göte Ericson 
                      
 

 
  
 
 
       

  


