
 

Protokoll Årsmöte 2020 i Östra Vallabrinks 

Byalag 

Tisdagen den 21e april 2020, kl. 19.00 (via telefonmöte pga. Corona pandemi) 

Närvarande: 5 medlemmar inklusive styrelsen 

§1. Årsmötets öppnande 

Camilla Lindström (Ordf.) hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2. Val av ordförande för mötet 

Mötet valde Camilla Lindström till ordförande. 

§3. Val av sekreterare för mötet 

Mötet valde Peter Brink till sekreterare. 

§4. Val av två justerare att jämte ordförande justera 

årsmötesprotokollet 

Mötet valde Anders Jagraeus och Susanne Whalen till justerare. 

§5. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Camilla Lindström berättade att mötet utlysts via utskick i början av januari 

samt i ytterligare ett utskick i början av april. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

godkändes. 

§6. Genomgång av årsredovisning, 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 

Byalaget hade 401 betalande medlemmar 2019, vilket glädjande nog är något 

fler (392) under 2018. Detta innebär att ca 70% av alla hushåll är anslutna.  

 



Camilla sammanfattade kort verksamheten, den ser ut som tidigare, vi försöker 

göra sådant som medlemmarna uppskattar. Det liknar föregående år men något 

som är än mer i fokus är vår grannsamverkan. 

 

Camilla hänvisade till upplagd årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 

2019 på byalagets hemsida som även gicks igenom. Under året har 

traditionsenlig risinsamling och valborgsfirande organiserats. 

 

Utfall från 2019 innebär ett överskott på ca 16 000 kr, vilket är väsentligt mer 

än budgeterat (1 Tkr) Det beror framför allt på att kostnader för aktiviteter är 

lägre än planerat. Kostnader för risinsamling var dock något dyrare än planerat 

samtidigt som även valborg blir lite dyrare, men detta beror även på att vi ännu 

inte fått betalt från några andra byalag men som betalas efter årsskiftet. 

Byalaget är ekonomiskt välkonsoliderat. Därför ser vi inte att medlemsavgiften 

behöver höjas till kommande år. 

 

Släpvagn och partytält har lånats ut löpande under året.  

 

Arbete med grannsamverkan fortsätter i oförminskad styrka 

§7. Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen läses upp av Camilla 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 

Camilla 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 

Camilla Lindström valdes till styrelseordförande på ett år enligt valberedningens 

förslag. 



§12. Val av övriga styrelseledamöter 

Enligt valberedningens förslag omvaldes Peter Brink på två år, nyvaldes Susanne 

Whalen på två år, nyvaldes Ingvild Fjellestad på två år. 

 

Styrelsen består år 2020 av Camilla Lindström(ordf.), Peter Brink, Tomas 

Björkholm, Torbjörn Pejer, Susanne Whalen samt Ingvild Fjellestad. 

§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) 

Anders Jagraeus, Michael Rooslien och Clas Viotti valdes som ledamöter i 

valberedningen med Anders Jagraeus som sammankallande. 

§15. Fastställande av årsavgiften 

Mötet beslutade att avgiften ska vara oförändrad för 2021 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 har inkommit till styrelsen före årsmötet. 

§18. Övriga ärenden som mötet beslutar uppta till 

behandling 

Fråga: Hur hanteras risinsamling då inget valborgsfirande kan genomföras. 

Svar: Styrelsen arbetar för att få tillstånd från Polisen att elda upp brasan 

utanför tid för valborgsmässoafton. 

 

Fråga: Kan vi införskaffa en ny och bättre släpkärra. 

Beslutades: Styrelsen fick i uppdrag att införskaffa ny släpkärra som möter upp 

till de kriterier som ställts. 



§19. Årsmötets avslutning 

Camilla tackade samtliga för uppslutningen och avslutade mötet.  

 

 

 

Täby april 2020 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________ 
Peter Brink 

Sekreterare 

____________________________ 
Camilla Lindström 

Ordförande 

 

 
____________________________ 

Anders Jagraeus 

Justerare 

 

 
____________________________ 

Susanne Whalen 

Justerare 
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