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Protokoll fört vid lngmarsö Byalags årsstämma 2021 

Datum: 
Plats: 
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2021-06-12 
Lurkan 

Byalagets ordförande Elisabet Wennlund hälsade alla 
välkomna. 

Byalagets årsstämma inleddes med information om 
utvecklingen av jordbruket vid lngmarsö Norrgård och en 
insamlingskampanj som startar till en ny ladugård för mjölkkor. 

Val av ordförande för stämman. 
Beslut: Elisabet Wennlund valdes till ordförande för stämman. 

Val av sekreterare för stämman. 
Beslut: Bertil Agren valdes till sekreterare för stämman. 

Val av 2 justeringsmän att justera dagens protokoll. 
Beslut: Mia Alonzo och Barbro Gaimer valdes till 
justeringsmän. 

Stämmans behöriga utlysande. 
Beslut: Stämman är utlyst enligt Byalagets stadgar. 

Godkännande av dagordning. 
Beslut: Förslaget till dagordning godkändes. 

Verksamhetsberättelse för 2020 - 2021. 
Elisabet gick igenom verksamhetsberättelsen. 
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2020 - 2021 godkändes. 

Ekonomi 
Karin Gällnö redovisade den ekonomiska rapporten. Periodens 
resultat är ca minus 7 000 kr. I kassan ca 55 000 kr. 
Beslut: Den ekonomiska rapporten godkändes. 

Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna förordade 
ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020 - 2021. 
Beslut: Revisorernas berättelse godkändes. 

Styrelsens ansvarsfrihet. 
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
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2020- 2021. 

Ersättning till styrelse och revisorer. 
Beslut: Ingen ersättning utgår till styrelsen utom viss förtäring 
vid enstaka tillfälle. 

Val av ordförande för lngmarsö Byalag. 
Beslut: Elisabet Wennlund valdes till ordförande för 
verksamhetsåret 2021 - 2022. 

Val av övriga styrelsemedlemmar. 
Valberedningens förslag lästes upp. 
Beslut: Arsstämman beslutade att följa valberedningens förslag 
och byalagets styrelse får då utöver ordföranden följande 
sammansättning: 

Cicci Renström-Suurna 
Karin Gällnö 
Bertil Agren 
Stefan Ljungberg 
Pia Lille 
Victor Wahlcrantz 
Anci Nordwall 
Karin Johansson, 
suppleant 

vald t.o.m. årsstämma 
2022 
2023 
2022 
2022 
2022 
2023 
2023 
2023 

Vi avtackade Lotta Ljungberg, som avgick ut styrelsen med en 
flaska champagne och välkomnade Anci Nordwall, Karin 
Johansson och Victor Wahlcrantz som nya medlemmar. Patrik 
Hinders och Henrik Pettersson som också avgick kommer att 
bli avtackade på samma sätt. 

Val av revisorer. 
Beslut: Erik Rudhe och Emma Zabell valdes till revisorer. 

Val av valberedning. 
Beslut: Kalle Torlen, Lotta Ljungberg, Asa Furuhagen och Ulf 
Hedqvist valdes till valberedning. Lotta är sammankallande. 

Motioner 
Inga motioner har inkommit. 

Information 
Ingen särskild information meddelades 

Övriga frågor 
Astrid Lövros föreslog att det borde finnas 6-årsverksamhet på 
lngmarsö för att barnen inte skulle få så långa resor. 
Föräldrarna driver frågan och hör av sej om stöd behövs från 
byalaget. Vi håller kontakt med föräldragruppen. 
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Kjell Torlen tackade särskilt styrelsen för allt arbete för 

lngmarsös utveckling! 

Tid och plats för justering av dagens protokoll. 

Bertil skickar protokollet till justeringsmännen senast under 

vecka 24 och underskrift planeras senast till fredagen den 18 

juni på lngmarsö. 

Tid och plats där protokollet hålls tillgängligt för envar. 

Protokollet anslås på Byalagets anslagstavlor och görs 

tillgängligt på Byalagets hemsida senast vecka 25. 

Tid och plats för nästa årsstämma. 
Årsstämma 2022 hålls den 28 maj kl. 15.00 i Lurkan. 

t:U' ~ 
Bertil Ågren ~ 

Justeras: 

ridf~ 
Mia Alonzo 


