Protokoll fört vid byastämma för

Röttle byalag
Lördag 3:e augusti 2013, Krogen Röttle kl. 14:00

1.

Mötet öppnas av ålderman Agneta Börjesson.

2.

Dagordningen godkänndes.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet: Agneta Börjesson och Lars
Fredenwall.

4.

Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

5.

Val av protokolljusterare och rösträknare: Bertil Badman och Klemens
Karlsson

6.

Verksamhetsberättelsen lästes upp och ett förslag till kommande aktivitet var
att anordna en Mårtengås afton.

7.

Kassarapport avlades av byskattmästaren Håkan Norén och
revisonsberättelsen upplästes av Jan-Åke Sundbring.

8.

Byrådet fick full och tacksam ansvarsfrihet.

9.

Val av ny ålderman (ett år): Rolf Andersson.

10.

Val av nya bisittare i byrådet (två år): David Jonsson och Agneta Börjesson.
Kvarstående bisittare: Kalle Lieszkovszki och Claes Rundqvist (ett år)

11.

Val av revisorer: Jan-Erik Eckerby (två år) och Jan-Åke Sundbring (ett år).

12.

Val av festkommitté (ett år): Eva-Lena Jonsson, Rolf Andersson, Ann-Marie
Stendahl, Agneta Börjesson, Marie Kuutti, Annelie Hörling och Mia Simm.
Sammankallande utses av gruppen.

13.

Val av valberedning (ett år): Lennart Ulming, sammankallande, och Kenneth
Johansson

14.

Val av krokvärd (ett år): Ingrid Wetter

15.

Val av arbetsgrupp för fastigheten (ett år): Kenneth Johansson, Claes
Rundqvist och Mia Simm

16.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad

17.

Arvoden utgår ej.

18.

En motion angående att begränsa trafiken ned till hamnen behandlades och
en stor majoritet önskade någon form av bom över vägen under semestertid.
Styrelsen fick i uppgift att höra med båtklubben och Västanå slott om även de
önskar en enkelt bortflyttbar bom över de två vägarna ned till hamnen. Under
förutsättning att de accepterar detta så skall detta verkställas tills nästa
sommar.

19.

Övriga frågor:

20.

a.

Fråga om toalett i hamnen diskuterades och styrelsen skall ordna en
skylt som påtalar att det finns en toalett vid parkeringen.

b.

Fråga om fartbegränsning till 30 km/h genom hela Röttle by
diskuterades. Byalaget remitterade frågeställaren till vägsamfällighetens
årsmöte om den önskar driva frågan vidare.

c.

Information angående utvidgning av naturreservatet kommer hållas 21/8

d.

Gavlarna på huset behöver målas och två stora hål bör tätas.
Förslagsvis hyr byalaget en skylift.

e.

Uppslutningen på arbetsdagarna har inte varit tillfredställande och
medlemmarna uppmanades att prioritera dessa.

f.

Styrelsen fick i uppgift att ta in nya offerter på renovering av eldstäderna i
Krogen.

g.

Samtal om möjlighet att ansluta vatten och avlopp för året runt bruk.
Stämmans uppfattning var att detta skulle öka användningen av Krogen
till diverse arrangemang t.ex. byalagets julfest.

Mötet avslutades med tårta och kaffe.
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