
 

Årsmöte Intresseföreningen Höja Byalag  

  

2018-02-26  

1§   Mötet öppnas  

2§ Fastställande av röstlängd.  

3§  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.  

Mötet är stadgeenligt utlyst.  

4§  Val av mötesordförande och sekreterare.  

Val av ordförande: Helena Wiklund Persson  

Val av sekreterare: Henrik Nilsson 

5§  Val av justeringsman.  

Peter Gudmundsson 

6§  Godkännande av dagordningen.  

Dagordningen godkänns.  

7§  Styrelsens förvaltningsberättelse.  

Var god se bilaga 1.  

8§ Revisionsberättelse.  

Var god se Bilaga 2.  

9§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.  

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

10§  Fastställande av medlemsavgift.  

Beslutades att förslag om medlemsavgift med 180 kr för familj och 100 kr för 

enskild ska bifallas.  

11§  Fastställande av verksamhetsplan och budget.  

Verksamheten 2018 föreslås koncentrerad till Valborgsfirande och tomtetåg 

utöver detta skall föreningen arrangera någon aktivitet under vår, sommar eller 

höst, samt i övrig verka i de frågor som är i Höjas bästa.  

Verksamhetsplanen godkändes.  

Styrelsens budget för 2018 gicks igenom och godkändes. Var god se bilaga 3.  

12§  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.  



Inga motioner har inkommit.  

13§  Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

Val av ordförande på ett år:  Helena Wiklund Persson  

Val av ordinarie styrelseledamöter på två år:  

Helene Andersson samt Christian Starnert , omval sittande  

Marlene Persson samt Annika Lindvall valdes 2017 som ordinarie ledamöter på 

två år varför 2018 är deras andra år av sina respektive mandatperioder.  

Val av suppleanter på ett år:  

Henrik Nilsson och Anders Dånge 

14§  Val av revisor och revisorssuppleant.  

Omval av Jonas Brorsson som revisor på ett år.  

Omval av Maria Liljekvist på ett år som revisorssuppleant.  

15§ Val av valberedningen.  

 Mötet valde Maria Liljekvist och Maria Höglund till valberedning 

16§ Övrigt  

Josef Appell informerade att ”Hanssons”/”Appells” runda kommer att finnas 

kvar med en lite ändrad sträckning. Valborg kan fortsätta att firas på Appells 

äng. 

Önskemål från medlemmar att frågan om kollektivtrafik fortsätter att drivas. 

17§  Mötet avslutas.  

 

Sekreterare   Ordförande  

 

Henrik Nilsson  Helena Wiklund Persson 

 

Justeras 

 

  

Peter Gudmundsson  


