
Årsmöte Kårestad 28/3-2021
Digitalt möte över Teams

Närvaro 13st

1. Mötets öppnande
Karolina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande av mötet
Karolina valdes

3. Val av sekreterare av mötet
Sandra valdes

4. Val av justeringsmän
Sigbert Fransson och Pär Ferdinandsson

5. Val av rösträknare
Sigbert Fransson och Pär Ferdinandsson

6. Årsmötet behöriga utlysande
Mötets deltagare anser årsmötet behörigt utlyst.

7. Godkännande av dagordning
Mötets deltagare godkänner dagordningen

8. Verksamhetsberättelser för 2020

● Festkommitten
Henrik berättar att pga av Covid-19 har inget skett och kassan är
därmed plus mínus noll

● Styrelsen
Karolina berättar:
Vi har haft 5st styrelsemöten varav 1 hade fokus på driftbidraget.
Städdagen på våren ställdes in pga läget med Covid-19. På hösten
hade vi 1 fixardag med ett 15-tal deltagare. Fibern är färdig i byn även
till stugan men styrelsen har valt att avvakta med inkoppling då vi
behöver spara lite pengar eftersom ovid-19 har ställt till det lite med
ekonomin och vi behöver inte mer fasta avgifter just nu. Vi skickade ut
blankett om frivilliga bidraget under hösten, det är vi beroende av för att
kunna bekosta stugan tillsammans med driftbidraget. Åldermannagillet
valde vi att ställa in pga av eskalering av Covid-19 i okt-nov, detta
meddelades till byn via anslagstavlor och sociala medier.

9. Bokslut
Niklas läste upp ekonomin, finns som bilaga till protokollet. . Frivilliga
årsavgifterna är jätteviktiga men kunde gärna få varit fler, styrelsen får jobba
lite mer att försöka få in mer.



10.Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Mötets deltagare godkände i enlighet med revisorernas förslag, full
ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2020..

11. Val till 2021

Styrelsen
Sekreterare: Alexandra Akhtar -förlängs med 2år
Suppleant: Lotta Hagberg Chevrell nyval 1år

Festkommitté
Henrik Lövemyr (sammankallande) förlängs med 1år
Patrik Eriksson förlängs med 1år
Anna Engström förlängs med 1år
Andreas Mellborn nyval 1år

Revisorer
Dan Sjöbäck och Christer Estberg förlängs med 1år

Valberedning
Sittande valberedning sitter kvar 1år

David S, Kent K, Patrik K

Ålderman
Jonas Hallberg Ehrner 1år

12.Banklån

Årsmötet beslutade att styrelsen genom ordförande och kassör beviljas söka
banklån om byalagets medel ej räcker till att betala fakturor för Kårestugan.

Max 25 000:-

13.Firmatecknare 2021

Godkändes av årsmötet, ordförande Karolina Fransson samt kassör Niklas

Lefévre



14. Info från styrelsen

● Städdag planerad till 8/5 kl 10,00
(blir uppskjuten pga av Covid-19 och att info om dagen inte kommit ut)
Vi får se om vi kan få till en fixardag eller om Covid-19 ställer till det så vi får
försöka eller om vi får hitta en annan lösning på det som behövs göras tex att
man tar sig an en uppgift och anmäler till styrelsen och gör den när det funkar.
Räcket behövs bytas även storstädning som tex fönsterputsning och ev
städning inne, lite fix å trix i trädgården mm.

(Denna text är reviderad fredag 7ma bla pga att att info inte gått ut i byn om
fixardag.)

● Eon har under hösten/vinter grävt ner ledningar.

● Födda mm

Ella nyfödd på Knutsagård 1, Föräldrar Caroline Lindblom och Davis Sjöbäck
Walde nyfödd på Blomsterdal ! föräldrar Cajsa Ivarsson och Markus Lundgren

Mattias Friberg flyttade in i Gamla skolan

Elon Ljungren avled i december RIP

15.Övriga frågor

● Sirka tycker att det ska påminnas mer om ekonomin, att det är viktigt
med dom frivilliga bidragen, Styrelsen ska jobba med detta.

● Sirka undrar om begränsningar ii stugan och pandemilagen, vi har
under vintern och våren varit tvungna att tacka nej till uthyrningar då vi
är ansvariga för att pandemilagen följs med tex max 8 st.

● Lotta undrar om man skulle kunna swisha ett bidrag till stugan? Niklas
berättar att vi har bara ett swishkonto, det är kopplat till festkommittén
och är lite struligt med redovisning om pengarna ska till olika ställen.

● Lotta tycker vi ska försöka anordna lite saker i byn eftersom vi inte kan
hyra ut stugan just nu, Vem ska anordna? Styrelsen? Festkommittén?
eller har någon i byn något förslag? Hör gärna av er till styrelsen eller
festkommittén om detta + att styrelsen tar med detta till nästa
styrelsemöte.

● Gunilla kom med idén om lotteri, som vi hade när vi skulle köpa nya
stolar tex.

● Sirka undrade vem som var med på mötet och undrar om hur det blir
med dom som inte kunde vara med på mötet iom att det var digitalt.
Karolina läste upp namnen på deltagarna och svarade på att eftersom
covid-19 är som det är var vi tvungna att välja ett digitalt möte, vi valde
teams just för att man inte behöver ha någon speciell app utan räcker
med en vanlig webbläsare, vi har även inför mötet gått ut med info på
mail och genom facebook att det blir digitalt. Protokollet kommer
lämnas ut skriftligt till dom som valt att få det skriftligt, kommer läggas
på hemsidan och på mail till dom som anmält det.



Styrelsen tar till sig att fundera på hur vi gör i fortsättningen med dom
som inte kan vara med digitalt och det fortsätter att vi inte kan träffas.

● Vi får planera in en stor fest/pub när Covid-19 äntligen tillåter det
igen…

● Sigbert undrar om fibern i stugan, styrelsen tar tag i det när det blir
aktuellt med inkoppling, Sigbert ska fixa ett eluttag till den.

● Pär har skickat in om belysning till Telia, vill gärna att gatubelysningen
utökas i byn men har inte fått nått svar än, han har funderinga bla på
om byn ev kan äga några stolpar osv.

16.Mötet avslutades
Karolina avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Sekreterare: Alexandra Akhtar

……………………………………………….

Justeringsman: Sigbert Fransson

………………………………………………..

Justeringsman: Pär Ferdinandsson

………………………………………………...


