Årsmöte 20200915
19.00-20.30 i lokalen på Yrvädersgatan, Ödåkra
1. Mötet öppnades
2. Till ordförande för årsmötet valdes Ronny Narvell
3. Beslut att fastställande av röstlängd upprättas vid behov
4. Till justeringsmän valdes Rolf Pihl samt Maria Svensson
5. Årsmötet ansågs behörigt utlyst
6. Styrelsens årsredovisning läses och kassör Tove Haugen Pihl redogör för
räkenskaperna
7. Revisionsberättelsen lästes och godkändes
8. Resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel fastställs
9. Styrelsens beviljas ansvarsfrihet
10. Till föreningens ordförande valdes Ronny Narvell på 1 år, Ingela Sulonen kvarstår 1 år
och valdes till vice ordförande. Kassör Tove Haugen Pihl omvaldes på 1 år
11. Robert Malmsjö samt Camilla Rittinge omvaldes på 2 år till ordinarie ledamöter, Nada
Kronwall omvaldes på 2 år till suppleant, Lena Morfeldt har 1 år kvar som suppleant
12. Hans Malmberg, Bertil Andersson väljs som revisorer ytterligare ett år
Maria Svensson och Nils-Bertil Tranebacke valdes som revisorssuppleanter på ett år
13. Till valberedningen omvaldes Arne Svensson och Sabina Labrakis på 2 år. Eva Zander
har 1 år kvar på sitt mandat, en plats är vakant
14. Inga motioner och förslag har inkommit

15. Övriga diskussioner och förslag på aktiviteter – Förslag Från Sabina Labrakis att
byaföreningen borde försöka nå ut till företag i Ödåkra. Till exempel: en
företagsmedlem kostar 250,- och de får exempelvis en "blänkare " på vår hemsida.
Hon föreslog även att Lantz bageri kunde bjuda nyinflyttade i Ödåkra på medlemskap
och att vi kunde skriva ett "välkomstbrev" som Sabina kunde lämna ut.
16. Mötet avslutades

År 2020 är coronans år. Efter att ha flyttat fram årsmötet vid flertalet tillfälle kunde vi
slutligen genomföra mötet, 6 månader för sent enligt stadgar. Årsmötet var präglat av
coronarestriktioner och det krävdes föranmälan för att delta. Detta gjorde att årsmötet inte
var särskilt välbesökt och ingen gästföreläsare hade bjudits in
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