
 
 
 
PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I ÅRBÖLE I BAGARSTUGAN 9 MAJ 2015 
 
Närvarande: Sverker Sjöqvist, Per-Gunnar Wahlgren, MaryAnn Olarsbo, Berit Åhrman,  
Roger Åhrman, Kjell Sternrud, Björn Skeppström, Maria Larsson, Bosse Sundberg, Inger 
Andersson, Bert Andersson, Henrik Jokijärvi, Anneli Olarsbo 
 

1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2.  Dagordningen antogs. 
 

3. Mötet valde Sverker Sjöqvist till ordförande. 
 

4. Styrelsen val av sekreterare, Anneli Olarsbo, valdes. 
 

5. Till justerare valdes Per-Gunnar Wahlgren och Henrik Jokijärvi 
 

6. Mötet konstaterade att stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 

7. Röstlängden fastställdes genom närvorolistan. 
 

8. Årsberättelsen för 2014 lästes upp av ordförande och lades till handlingarna. 
 

9. Revisorernas berättelse lades till handlingarna genom Kjell Sternrud,   
 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014. 
 

11.  Sverker Sjöqvist omvaldes som ordförande på två år. 
 

12. Anneli Olarsbo omvaldes som sekreterare på två år. Berith Åhrman och MaryAnn 
Olarsbo ( även vice sekreterare) omvaldes som suppleanter på ett år.  

 
13. Kjell Sternrud och Stefan Wendin omvaldes som revisorer på ett år.  

 
14. Agneta Petterson och Maria Larsson omvaldes till valberedning på ett år.              

 
15. Årsavgiften kommer att vara oförändrad. 150 kr/ familj och 100 kr/ enskild. 

 
16. Övriga ärenden 

 
a) Budgeten för 2015 antogs och kommer att vara med som en separat punkt i 

dagordningen fortsättningsvis. 



b) Inbetalningskort för årsavgiften till Årböle Byalag kommer att bifogas 
Årbölenytt.  

  
c) Forsmarksresa med båt lördagen den 6 juni från Årböle om vädret tillåter. 

Det går även bra att sluta upp i Forsmark om man vill cykla eller ta bil. 
Förfrågan om deltagande sker genom Årbölenytt och byalaget ordnar med 
förtäring. Om vädret inte tillåter kommer nationaldagsfirande ske på 
alternativt vis.  

 
d) Traditionellt gemensamt midsommarfirande kl 18.00 på midsommarafton 

vid badplatsen. Grillar kommer finnas på plats och byalaget står för grillkol 
och håller grillarna varma. I övrigt är det knyt. 

 
e) Årensning sker i år lördagen 25 juli  ( kl. 10.00. Samling vid busskuren) 

med efterföljande årensningsfest vid åkanten. 
 

f) Byalaget deltar i ”På Tur i Hållnäs” lördagen den 8 augusti kl 10.00-16.00 
med sedvanliga aktiviteter såsom loppis, försäljning av Årbölemacka, 
munkar och fika samt Årbölebröd som även kommer att bakas i 
bagarstugan under dagen. Varggården kommer att visas.       

        
g) Onsdagsaktivitet vid boulebanan på onsdagskvällar kl. 19.00 under 

sommaren med start den 17 juni då det finns möjlighet att spela boule och 
kubb samt att grilla korv om så önskas. På onsdagsaktiviteten veckan innan 
”På Tur i Hållnäs” är det tältresning inför loppisen och uppackning sker på 
fredagskvällen. 

 
h) Klippning av gräsmatta vid boulebanan behöver utföras under sommaren 

och Björn upprättar en klipplista för de som är aktuella. 
 
 

17.  Årets byastämma förklarades avslutad av ordföranden. 
  
Därefter bjöds på riktigt smarriga ostfrallor och kaffe innan byalaget med 
gemensamma krafter rensade ogräs på boulbanan, målade bord och bänkar som 
även fick nya offerbrädor. Arbetsdagen avslutades med korvgrillning i den 
härliga vårsolens glans, om än med något kylande vind. 

 
 
 
  
 Sverker Sjöqvist  Anneli Olarsbo 
 Ordförande   sekreterare 
  
 
 
 Per-Gunnar Wahlgren  Henrik Jokijärvi 
 justerare   justerare 
 
 


