Årsmöte i Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan ideell förening
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Protokoll
Plats: Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby måndagen den 9 mars 2020 kl. 18,30
Närvarande Se särskild deltagarlista.

Inledning till Årsmötet
Ola Pagels hälsade välkommen till Bygd i Samverkans 21sta årsmöte: ”vi är många här i kväll som kan ta kloka beslut f
över❣️En by som med stolthet vill utveckla bygden.”
Efter inledningen ärades två avlidna i vår krets med en tyst minut.
• Kristina Rubér, styrelseledamot.
• Birgitta Steneld, valberednings ledamot och tidigare adjungerad styrelseledamot.

Ola Pagels hälsade stadsarkitekten Helena Revelj välkommen till Bygd i Samverkan.
Vi har bra samarbete med Ronneby Kommun det visar sig inte minst när stadsarkitekten Helena Revelj vill komma ut til

Därefter följde en mycket intressant information om planer och pågående projekt i Ronneby kommun i Bräkne-Hoby, Jä
Årsmötet
1.
Årsmötet beslutade att deltagare listan skulle bilda underlag till
röstlängden vid behov
2.

Staffan Håkansson valdes till mötesordförande.

3.

Erika von Buxhoeveden valdes till sekreterare.

4.
Till protokoll justerare och tillika rösträknare valdes Stefan Rehberg
och Inger Nilsson.
5.

Årsmötet befanns ha utlysts i stadgad ordning (30 dagar innan).

6.
Styrelsens verksamhetsberättelse bör kompletteras under
rubriken Tandvårdsgruppen med: ”att elever på Naturbruks
Gymnasiumet, Sjöarpsskolan och på Folkhögskolan också
är i behov av tandvård”.
Föreslog Klas Wennerberg. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen
med tillägget enligt Klas Wennerbergs förslag.
7.

Styrelsens ekonomiska förvaltning – balans- och resultaträkning godkändes.

8.

Revisorernas berättelse lästes upp av Birgit Ryberg och godkändes.

9.

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen.

10. Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för år 2020.
11. Till ordförande för 1 år valdes Aline Nysingh.
12. Valen till styrelsens ledamöter:
Valda 2 år fram till årsmötet 2021
• Gerd Nielsen
• Cecilia Broad
• Ninni Norberg Pfeifer

Nyval fyllnadsval
• Ola Pagels
Valdes på 2 år fram till årsmötet 2022
• Erika von Buxhoeveden
• Roland Gustavsson
• Stefan Rehberg
• Kristina Wolgast
Nyval på 2 år
• Pierre Rubér
• Johan Olsson
13. Till revisor och ersättare valdes:
• Birgit Ryberg
• Hasse Knutsson
• Ersättare Eivor Johansson
14. Till valberedning valdes:
• Peter Dacke
• Ulf Linde
• Birger Svensson
• varav sammankallande är Birger Svensson.
15. Det kom inte in några motioner till årsmötet.
16. Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift 100kr
per person/förening.
17. Det kom inte in några övriga i kallelsen upptagna ärenden och
övriga ärenden som årsmötet enhälligt beslutade om.
18. Ola Pagels tackade Björn Rosspher, Johnny Magnusson och
Jenny Ryberg för sitt arbete i styrelsen med blommor.
Aline Nysingh tackade Ola Pagels också för 20 år som ordförande
och som hennes mentor i svensk föreningsarbete med en fin blomsterbukett.
19. Mötesordförande Staffan Håkansson tackade alla närvarande och avslutade årsmötet 2020

Staffan Håkansson
.................................................................................
Staffan Håkansson, mötesordförande

Erika von Buxhoeveden
......................................................................................
Erika von Buxhoeveden, sekreterare

Stefan Rehberg
........................................................................................
Stefan Rehberg, justerare

Inger Nilsson
.......................................................................................
Inger Nilsson, justerare

