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Tormestorps Byalag 
 
Datum:  2015-01-17 
Ort:   Tormestorp 
Plats :  TIF-huset 
Protokoll nummer: 2015-01 
 
Ordförande:   Jonas Fridvall 
Sekreterare:   Jonas Månsson 
 
Övriga närvarande:   

Marcus Persson 
Josefin Hagberg 
Per-Erik Mörck 
Sara Åslund 
Torsten Johansson 
 

Frånvarande:     

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordningen* 

Dagordning uppläst och godkänd, önskemål om ändringar. ändra punk 16 och läggs på Övriga frågor. 

Punkt 14 a, b, c, d, e ändras till egna punkter 

 

3. Val av ordförande för årsmötet. 
Jonas Fridvall  

 

4. Val av sekreterare för årsmötet. 
Jonas Månsson 

 

5. Val av rösträknare för årsmötet. 
Sara Åslund 

 

6. Val av justeringsmän att jämte ordförande justerat protokoll. 
Sara Åslund  

 

7. Prövning om årsmötet har blivit behörigt utlyst. 
Informerat via hemsidan tmpby.se och anslag i byn. Godkänns 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen 

Mer info se bifogat dokument ”Verksamhetsberättelse 2014”. 

 

9. Fastställande av resultat och balansräkning. 
Sara informerade. Antal medlemmar under året (se föregående protokoll)170 st., totalt 16 573 i 

inkommande medlemsavgifter  

Mer info se bifogat dokument ”Bokslut 2014-12-31”. 
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10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Jonas F. läste upp Revisionsberättelsen. Godkänns. 

Mer info se bifogat dokument ”Revisionsberättelse 2014”. 

 

11. Information om styrelsens verksamhetsplan för kommande år 
Jonas Fridvall l. Se bifogat dokument Verksamhetsberättelse för 2015. Informerade att samma 

evenemang som i 2014, plus loppis vid valborg 

Mer info se bifogat dokument ”Evenemang 2014”. 
 

12. Fastställande av medlemsavgifter. 
Medlemsavgift 50 kr per hushåll även 2016 
 

13. Val av föreningsordförande för en tid av (1) år. 
Jonas Fridvall. 

 

14. A) Val av en (1) ålderman för en tid på (1) år. 
Torsten Johansson 

 

15. B) Val av två (2) styrelse ledamot för en tid på (2) år. 
Marcus Persson och Jonas Månsson  

 

16. C) Val av en (1) fyllnadsval styrelse ledamot. 
Martin Fransson. 

 

17. D) Val av två (2) styrelse suppleanter på (1) år. 
Tomas Olsson och Karl-Johan Karlsson. 

 

18. E) Val av valberedning av en tid av (1) år 
Per-Erik Mörck och Torbjörn Wimborn 

 

19. F) Val av (2) revisorer samt (1) revisorssuppleant för en tid av (1) år 
Kent Fridolf (sammankallande), Göran Persson och Ulla Fridvall (suppleant) 

 

20. Övriga ärenden 

Frågan om samgående med föräldraföreningen har tagits upp. 

Årsmötet beslutar att samarbetet fortgår som vi gör idag. 

Västar med tryck till grannsamverkan.  

Årsmöte ser positivt till frågan. Men så länge det inte finns en organiserad organisation så ger vi 

tillgång till de västar som finns idag. 

 

21. Årsmötet avslutas 

Jonas Fridvall tackar avslutar mötet 

 

 

______________________________ 

Ordförande 

 

______________________________ 
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Protokollförare 

 

______________________________ 

Justerare 

 


