
Protokoll fört vid Föreningen Byträffens årsmöte 090222 
Plats: Stärkan i Edenryd 
 
1. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
2. Mötet fastställde förslag till dagordning. 
 
3. Eva Svensson valdes till årsmötets ordförande och Anita Strand valdes till årsmötets 
sekreterare.  
 
4. Bo Ohlsson och Linda Emanuelsson valdes att justera årsmötets protokoll. 
 
5. Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelse för 2008 och Gerdie Olsson Ekstrand föredrog  
den ekonomiska berättelsen för 2008. Handlingarna lades till handlingarna. 
 
6. Revisorerna Jan Andersson och Göran Svärd har reviderat föreningens räkenskaper som 
godkändes. 
 
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008. 
 
8. Till ordförande för 2 år valdes Lars Helge Vestesson. 
 
9. Anita Strand valdes till sekreterare för ytterligare 2 år. 
    Gerdie Ohlsson Ekstrand valdes till kassör för ytterligare 1 år. 
    Mia Persson Fröjd valdes till styrelsemedlem för ytterligare 2 år. 
    Margareta Goldman kvarstår som styrelseledamot ytterligare 1 år. 
    Eva Svensson kvarstår som styrelseledamot ytterligare 1 år. 
    Linda Emanuelsson valdes som styrelseledamot i 2 år. 
    Bodil Svärd valdes som suppleant ytterligare 1 år. 
     
10. Göran Svärd och Jan Andersson kvarstår som revisorer i 1 år. David Hansson valdes som 
revisorssuppleant i 2 år 
 
11. Bo Olsson och Henrik Goldman valdes till valberedning på ett år. 
 
12. Lars Helge Vestesson och Gerdie Ohlsson Ekstrand valdes till firmatecknare var för sig. 
 
13. Medlemsavgiften beslutades för 2009 vara 50:- för vuxna och 30:- för barn.  
 
14. Övriga frågor: 
      -Beslutades att fira valborgsmässoaftonen mitt emot gamla IOGT. Förutsättningen är att   
      grannarna accepterar detta. 

-Bromölla Musik- och Teaterförening arrangerar i samarbete med Byträffen en 
Musikkväll på Stärkan den 5 september.  
-Gerdie föreslår att Linda inbjuder familjer med små barn till en träff i Stärkan. 
-Mia informerade om att Byträffens medlemmar kommer att behöva lägga ner 
arbetstimmar på att rusta vandringsleden bättre. Detta för att alla som vandrar på leden ska 
kunna hitta vägen bättre. 
 
Nästa styrelsemöte blir den 10 mars kl 18.30. 



Årsmötet avslutades. 
 
 
 
Anita Strand                                                                  Eva Svensson 
sekr                                                                                ordf 
 
Justeras: 
 
 
Bo Ohlsson                                                                   Linda Emanuelsson 

       
 
 
   
     


