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1. Mötet öppnas av byalagets ordförande Agnetha Svensson. 
2. Till mötesordförande väljs Conny Lund, till mötessekreterare väljs Pia 

Söderback. 
3. Till protokolljusterare väljs Mats Lindberg och Ritva Svemark. 
4. Styrelseberättelsen för 2010 godkänns.  
5. Revisionsberättelsen för 2010 godkänns och styrelsen ges ansvarsfrihet för 

ytterligare ett år. Kassör Lisbeth Algotsson Nyman berättar att handkassan 
på 1 600 kr saknas vilket den gjort i ett flertal år. Detta bör justeras, ev att 
förra kassören vet var pengarna finns. 

6. Motioner och ärenden. Det har inte inkommit några motioner eller ärenden 
till årsmötet. 

7. Bad- och båtbryggorna. Erik Lund tar på sig att ansvara för att sammankalla 
bybor så att badbryggorna kommer i sjön. Vad gäller båtbryggorna beslutas 
att de som har båtar själva får ansvara för att bryggorna kommer i. 

8. Granskning av styrelsens förslag till utgift och inkomststat. Det beslutas att 
styrelsen ansvarar för detta. 

9. Val av orförande till byalaget, 1 år. Erik Lund väljs till ordförande. 
10. Val av styrelseledamöter (5 st avgår). 3 st nyval: Åke Nilsson, Dennis 

Lindberg och Maya Gisslén, samtliga väljs på 2 år. Kvarstår gör Susanne 
Rydén och Agnetha Svensson. 

11. Val av 1 st suppleant: Åke Mattsson för en tid av 2 år.  
12. Val av 2 st revisorer. Omval på Karin Bäckström och Fritz Westman för en 

tid av 1 år. Till suppleant väljs Conny Algotsson på 1 år.  
13. Val av valberedning: Janne Sunnevik väljs till ordförande i valberedningen, 

Eva Rosengren väljs till ledamot i valberedningen. 
14. Protokollets tillgänglighet: skall sättas upp på två anslagstavlor i byn samt på 

bygdegårdens hemsida om två veckor. 
15. Övriga frågor. Janne Sunnevik föreslår att det ska röjas vid Rullbo för bättre 

sikt vilket skulle kunna minska den skadegörelse som förekommer. Conny 
Lund informerar om att det är röjning på gång. Dennis Lindberg undrar över 
möjlighet till hopptorn vid badplatsen. Det kommer ett förslag på att bygga 
ett hopptorn på en av båtbryggorna i viken. Styrelsen får i uppdrag att höra 
med kommunen om ansvarsfrågan. Styrelsen ska även undersöka om 
livräddningsutrustning 

16. Mötet avslutas. 
 
 

............................................... .................................................... 
Conny Lund, mötesordförande Pia Söderback, mötessekreterare 

  
 
Justeras:       ................................................ ..................................................... 
      Mats Lindberg  Ritva Svemark 
 
 
     Trångsviken den.............................................. 


