PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RÖTTLE BYALAG.
Tid: 2012-08-04 klockan 16.00
Plats: Krogen Röttle
Närvarande: Claes Rundqvist, Agneta Börjesson, Lennart Ulming, Gun-Britt Ulming, Bertil Badman,
Susanne Rundqvist, Lars Fredenwall, Eva-Lena Jonsson, Maj Johansson, Jacob Andersen, Connie
Hedegaard, Hilvar Hilvarsson, Göte Johansson, Ann-Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Rolf
Andersson, Gun-Britt Nilsson, Alf Nilsson, Lennart Johansson, Ingrid Wetter-Johansson, Kenneth
Johansson.
§ 1. Öppnande av mötet.
Mötet öppnades av ålderman Agneta Börjesson, som hälsade alla välkomna.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes av mötet.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till att leda dagens stämma valdes Agneta Börjesson.
Till att föra dagens protokoll valdes Claes Rundqvist.
§ 4. Kallelsen till stämman.
Årsmötet utlysande godkändes av mötet.

§ 5. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eva-Lena Jonsson och Rolf Andersson.

§ 6. Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen lästes upp med justering av datum till 20110701-20120630 samt att ett stort tack
riktades till Ingrid Johansson-Wetter för arbetet som krogvärd, och lades till handlingarna.

§ 7. Revisionsberättelse med kassarapport.
Revisionsberättelsen med kassarapport lästes upp och godkändes.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för byrådet.
Byarådet erhöll från mötet ansvarsfrihet för tiden 20110701-20120630.

§ 9. Val av ålderman för det kommande verksamhetåret.
Till ålderman valdes Agneta Börjesson.
§ 10. Val av bisittare.

Till bisittare för två år gjordes nyval av Rolf Andersson, Kalle Lieszkovszki och Hilvar Hilvarsson samt omval
av Claes Rundqvist

§ 11. Val av revisorer.
Revisorerna kvarstår ett år. Kommande årsmöte ska en väljas för två år och en för ett år för att få en
revisor vald varje år.

§ 12. Val av festkommitté.
Till att ingå i festkommittén valdes Agneta Börjesson, Eva-Lena Jonsson, Ann-Marie Stendahl,
Annelie Hörling, Marie Ulming Kuttii, Rolf Andersson och Göte Johansson. Sammankallande i
festkommittén utses inom festkommittén vid senare tillfälle.
§ 13. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Kenneth Johansson, sammankallande och Lennart Ulming.
§ 14. Årsavgiften.
Årsavgiften fastställdes till oförändrad 50 kr och barn under 15 år gratis.
§ 15 Arvoden
Inga arvoden fastställdes.

§ 16. Förslag från byrådet till årsmötet.
Förslaget till nya stadgar antogs slutligt. Byrådet fick i uppgift att till nästa årsmöte se om man kan
formulera om paragrafen om att vid upplösning ska medlen gå till Gränna hembygdsförening.
Förslaget till regler för uthyrning av Krogen antogs efter att hyran för utomstående sänktes till 300 kr.
§ 17. Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
§ 18. Övriga frågor.
• Ingrid Wetter yrkade på att få mandat till inköp av dukar till Krogen. Mötet godkände detta.
• Skylten ner till hamnen behöver rätas upp. Mötet godkände att Rolf Andersson gör detta.
• Rolf Andersson har pratat med Glenn Öster angående stora parkeringen och framfört en eloge
gällande skötseln i år.
• Räcket vid torget diskuterades och det sattes upp 1962. Vem som har ansvar är oklart.
• Ombildandet av Västanå naturreservat togs upp och diskuterades. Ett remissvar har skickats in
till länsstyrelsen från Röttle byalag. Ett förtydligande gjordes om det utökade området, Krogen
och gräsmatta inkluderas inte, inte heller hamninloppet. Länsstyrelsen kommer med mer
information och det kommer att sättas upp information vid stora parkeringen.
• Björnlokan vid gamla grustaget har inte bekämpats i år. Den kommer att slås istället.
• Bryggan på piren diskuterades. En offert på eventuell renovering behöver tas fram. Vad är
byalagets intresse i detta? Hur ser lösningarna för liknande bryggor ut så som för Hästholmen
eller Girabäcken? Byalaget kan utse någon som kan lägga tid för att undersöka. Det kan finnas
fonder som kanske kan hjälpa till att stödja. Be ansvarigt kommunalråd att komma och titta på
bryggan. Byalaget och båtklubben får diskutera detta vidare.
§ 19. Avslutning.
Mötet avslutades och det bjöds på kaffe.

Röttle 2012-10-30

Agneta Börjesson
Årsmötets ordförande

Claes Rundqvist
Årsmötets sekreterare

Eva-Lena Jonsson
Justerare

Rolf Andersson
Justerare

