
 
 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN ÅRBÖLE BYALAG 6 maj 2018 

 

Närvarande; Sverker Sjöqvist, Bosse Sundberg, Berith Åhrman, Roger Åhrman, Per-Gunnar 

Wahlgren, Kjell Sternrud, Lena Sternrud, Maria Larsson, Björn Skeppström, Anneli Olarsbo, 

Henrik Jokijärvi, Kerstin Gåvermark 

 

Mötet hölls i Åhrmans Bagarstuga 

 

Dagordning 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

5. Val av två justeringsmän 

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Styrelsens årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter för 2018 

12. Val av två revisorer för 2018 

13. Val av två personer till valberedningen 

14. Fastställande av årsavgift för år 2018 

15. Övriga ärenden 

16.  Årsstämmans avslutande. 

 

1. Ordförande Sverker Sjöqvist öppnade årets byastämma. 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Till ordförande valdes Sverker Sjöqvist. 

 

4. Som sekreterare för mötet anmäldes Anneli Olarsbo. 

 

5. Till justeringsmän valdes Roger Åhrman och Henrik Jokijärvi 

 

6. Stämman är behörigt utlyst. 

 

7. Fastställande av röstlängd genom deltagarlista. 

 

8. Årsberättelsen för 2017 upplästes av ordföranden. 

 



 

9. Kjell Sternrud läste upp revisorernas berättelse. 

 

10. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 

 

11. Förslag om att sittande styrelse fortsätter godtogs. Per-Gunnar och Sverker omvaldes på 

två år. Lena och Berith på ett år.   

 

12. Sittande revisorer Stefan och Kjell fortsätter i ett år. 

 

13. Sittande valberedning Maria och Agneta fortsätter i ett år. 

 

14.  a. Budgetförslag för år 2018 på 21 000 kr framfördes av Bosse. Årsavgift fastställdes 

oförändrad; 150 familj och 100 för enskild.  

 

b. Budgeten godkändes. 

 

15. a. Förslag på att båtturen till Örskärs fyr skjuts upp till nästa vår antogs. Styrelsen får i 

uppdrag att anordna en kulturaktivitet till i höst. 

 

b. På bredbandsfronten är det stiltje. Byalaget har varit i kontakt med flera bolag och 

deltagit i sockenrådets möten angående detta. Några positiva besked har byalaget inte fått. 

Telia har framfört att om IP-Only inte vill gör något mer så kan Telia tänka sig att göra nåt 

men Årböle är dock inte inräknat.  

Nu i maj försvinner även det fasta telefonnätet i byn☹  

 

f. Sedvanliga onsdagsaktiviteten vid bouleplan startar 13:e juni kl 19,00 med en 

gemensam arbetsinsats. Medtag hacka, spade och ev. en jordfräs. Nytt grus till bouleplan 

ordnas av Roger. Gräsklipparlista ordnas av Björn. 

 

g. Traditionellt midsommarfirande vid ån på midsommarafton kl 18.00. Medtag 

pannlampa vid behov. Byalaget står för grillar. På onsdagsträffen i midsommarveckan 

sätts tältet upp vid badplatsen. Traditionell björkhuggning på förmiddagen. Vid regn ställs 

firandet in.  

 

h. Årensningen sker i år den 14 juli. Samling vid busskuren kl 10.00. Medtag matsäck och 

redskap.  På kvällen bjuder byalaget de som deltagit på grillafton. 

 

i. Årets ”På Tur i Hållnäs” går som vanligt av stapeln andra helgen i augusti. Kerstin och 

Björn hämtar lotter och broschyrer i Gröna Lund den 15 maj. Björn och Kerstin 

organiserar även bakningen inför detta.   

 

16. Byastämman avslutades av ordföranden som tackade för visat intresse. Därefter bjöds på 

mycket goda nybakande frukostfrallor och kaffe.  

 

Sverker Sjökvist   Anneli Olarsbo 

ordförande   sekreterare 

 

Roger Åhrman   Henrik Jokijärvi 

Justerare    justerare 


