
 

Protokoll Årsmöte 2017 i Östra Vallabrinks 
Byalag 
Torsdagen den 6e april 2017, kl 19.00 (i Brinkskolan) 
Närvarande: 13 medlemmar inklusive styrelsen 

§1. Årsmötets öppnande 
Anders Jagraeus hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2. Val av ordförande för mötet 
Mötet valde Anders Jagraeus till ordförande. 

§3. Val av sekreterare för mötet 
Mötet valde Joakim Sahlström till sekreterare. 

§4. Val av två justerare att jämte ordförande justera 
årsmötesprotokollet 
Mötet valde Sune Sundström och Hans Ramström till justerare. 

§5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Anders Jagreus berättade att mötet utlysts via utskick i början av mars samt på 
byalagets hemsida den 7:e mars. Årsmötets stadgeenliga utlysande godkändes. 

§6. Genomgång av årsredovisning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 
Victoria Adolfsson delade ut årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 
2016 som gicks igenom av Anders Jagraeus. Byalaget hade 423 medlemmar vid 
utgången av 2016. Under året har traditionsenlig risinsamling och 



valborgsfirande organiserats. Utöver detta har besök på Riksarkivet i Arninge, 
kurs i fruktträdsbeskärning och en båttur med vikingaskeppet PLYM genomförts.  
 
Släpvagn och partytält har lånats ut löpande under året. 
 
Byalaget har aktivt samarbetat med GSV för att minska antalet inbrott. 
 
Utfall från 2016 innebär ett överskott på 19 173 kr, vilket är väsentligt mer än 
budgeterat. Det beror framför allt på att kostnader för aktiviteter är lägre än 
planerat. Byalaget är ekonomiskt välkonsoliderat och ytterligare medel från 
byalagets plusgirokonto har överförts till Collector bank för att erhålla viss ränta. 
 
Som beslutades vid förra årsmötet har Årsredovisningen lagts upp på Byalagets 
hemsida före årsmötet. 

§7. Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen läses upp av Anders Jagraeus där det framgick att 
revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9. Beslut om styrelsearvoden 
Anders Jagraeus redogjorde för den gängse ersättningen som består av en 
middag med respektive, detta bifölls även för nästkommande år. 

§10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
Antal styrelseledamöter fastställs till 6 personer, motsvarande föregående år. 

§11. Val av styrelseordförande 
Anders Jagraeus omvaldes till styrelseordförande på ett år enligt 
valberedningens förslag. 

§12. Val av övriga styrelseledamöter 
Enligt valberedningens förslag valdes Victoria Adolfsson, Joakim Sahlström och 
Tomas Björkholm (omval) på två år samt Mats Jonsson på ett år. 

§13. Val av två revisorer 
Anders Erlandsson och Kristina Erlandsson omvaldes till revisorer på ett år. 



§14. Val av ledamöter i valberedningen (varav en 
sammankallande) 
Ulf Knutsson, Hans Ramström och Clas Viotti valdes som ledamöter i 
valberedningen med Clas Viotti som sammankallande. 

§15. Fastställande av årsavgiften 
Mötet beslutade att avgiften ska vara oförändrad för 2018 med 150 kr per 
hushåll och år. 

§16. Ärenden vilka av styrelsen förelagts årsmötet 
Inga ärenden finns att behandla. 

§17. Ärenden (motioner) som väckts i enlighet med 
stadgarnas 
Inga motioner finns att behandla. 

§18. Övriga ärenden som mötet beslutar uppta till 
behandling 
Anders Jagraeus presenterar ett förslag som går ut på att Östra Vallabrinks 
Byalag sponsrar den lokala GSV-bilen, som kör runt i Täby vardagar med 
frivilliga förare, med ett belopp upp till 5 000 kr. Mötet godkände förslaget. 

§19. Årsmötets avslutning 
Anders Jagraeus tackade samtliga för uppslutningen och avslutade mötet.  
Katarina Hjertvik, styrelsens sekreterare under många år, som nu slutar 
avtackades, av ordföranden. 
 
Vid protokollet 
 

____________________________ 
Joakim Sahlström 
Sekreterare 

____________________________ 
Anders Jagraeus 
Ordförande 

 
 
____________________________ 
Sune Sundström 
Justerare 

 
 
____________________________ 
Hans Ramström 
Justerare 

 


