
Protokoll för ordinarie årsmöte med Nykulla Byalag 

12 april, 2018 

Närvarande: Jarl Petersson, Marie Petersson, Jeannie Siebolds, 
Marie Lindskog, Johan Karlsson, Cissi Nilsson, Lars Karlsson, Lena 
Tibblin, Mathias Andersson, Ingemar Karlsson, Christina Eriksson, Bo 
Eriksson 

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet väljer: 

Ordförande: Jarl Peterson 

Sekreterare: Mathias Andersson 

2.Fastställande av röstlängd för mötet 

3.Val av protokolljusterare och rösträknare 

Mötet väljer: 

Protokolljusterare: Marie Lindskog och Cissi Nilsson 

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Bifalles av mötet 

5.Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs av mötet. Punkter läggs till under 
övrigt punkten. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret. 

Ordföranden går igenom föregående års 
verksamhetsberättelse. 



    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
för det senaste verksamhetsåret. 

Lena går igenom  balans- och resultaträkning för 
föregående år. 

Brygga är beställd och kommer till Nykulla nästa vecka. 
Kostnad för bryggan uppgår till 18200kr. 

Byapeng är sökt för verksamhetsåret 2018, men har inte 
kommit in på kontot än. (17500 kronor) 

30 000 kronor finns just nu på byalagets konto. 

7.Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 

Revisionsberättelsen är godkänd från Hans Kijlstra, 
revisor 

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Bifalles av mötet 

9.Fastställande av medlemsavgifter. 

Medlemsavgifter för 2019, 150 kronor /hushåll, fastställs 
av mötet. 

10.Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av 
budget för det kommande verksamhetsåret. 

Verksamhetsplanen samt budget fastställs av mötet.  

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år 

Mötet väljer: Jarl Petersson 



12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 
år. Första gången väljs växelvis 1 respektive 2 år  

Pauline Kijlstra avgår.  

Omval på Mathias Andersson,  

Nyval på Jeannie Siebolds 

Mötet väljer Mathias Andersson samt Jeannie Siebolds. 

13.Val av revisorer  samt suppleant av en tid av 1 år. 

Josefin Gällerspång avgår som revisor. 

Omval på Hans Kijlstra. 

Nyval på Christina Eriksson,  

Suppleant Liselott Björklund. 

14. Val av valberedning för en tid av 1 år  

Omval på Gustav Tibblin samt Lars Karlsson 

15. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna 14 dagar 
innan årsmötet. 

-Inga motioner har inkommit. 

-Förslag från styrelsen om stadgeändring. 

Ordföranden går igenom förslagen på stadgeändringar. 

Mötet beslutar som första bystämma av två att 
ändringarna skall gå igenom. Stadgeändringarna tas upp 
nästa bystämma igen. 



16. Övriga frågor. 

-Har inkommit förslag på att sätta upp en blå 
hastighetsskylt (rekommenderad hastighet) i byn. Detta 
för att få ner hastigheten i byn. 

-Förslag uppkommer på att sätta upp uppmaningsskyltar 
istället för hastighetsskylt.  

Mötet beslutar att styrelsen tar tag i det och köper in till byn. 

-Förslag uppkommer även att sätta upp en hästskylt ner 
till stora vägen 

Styrelsen tar kontakt med trafikverket angående det. 

-Förslag uppkommer med att köpa in gårdsskyltar till varje gård.  

Alla gårdar bör ha likvärdiga skyltar. 

Byalaget bör betala, förmånligt pris för att alla ska vara 
med, byalaget kan kanske ska stå för 80% av priset. 

Förslag om text på skylt skulle t.ex kunna vara ”Lilla 
Kvarniden, en del av Nykulla” 

Kostnad på 1500-2000 kronor för varje skylt.  

Förslag om att ha tre olika skyltförslag som boende kan 
rösta på. 

Mötet ger styrelsen frihet att forska på det för att gå vidare med 
denna fråga under året. 

-Officiell invigning av bryggan under sommarfesten den 
12 augusti. 

-Diskussion kring arbetsdagen samt i läggning av bryggan. 



-Vägföreningen meddelar att grusning kommer att ske på 
100-metersvägarna under 2019. 

-Grannsamverkan är igång. Skyltar kommer att sättas upp 
på alla tillfartsvägar till Nykulla. Kommer även upp 
skyltar som kan sättas upp på fastigheter. Styrelsen 
uppmanar alla att ansluta sig till Nykullas 
grannsamverkan. 

Styrelsen uppmanar alla att ansluta sig till tryggagatan.se 

Byastämman avslutas. 

________________________  ________________________ 

Cissi Nilsson, justerare   Marie Lindskog, justerare 

________________________  ________________________ 

Mathias Andersson, sekreterare  Jarl Petersson, ordförande 

http://tryggagatan.se



