
Protokoll för Matteröds Byalags årsmöte, tisdagen 10 februari 2009 
 

1. Mötets öppnande 

Bodil Broberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av mötets ordförande 

Till mötets ordförande valdes Per Alvarsson. 

 

3. Val av mötets sekreterare 

Till mötets sekreterare valdes Marie Karlsson. 

 

4. Val av mötets 2 justeringsmän 

Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Nilsson och Sven Carlsson. 

 

5. Godkännande av dagordning 

Dagordningen lästes upp och godkändes. 

 

6. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 

7. 2008 års verksamhetsberättelse läses upp för godkännande 

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Marie Karlsson och godkändes av mötet. 

 

8. 2008 års kassarapport samt revisionsberättelse läses upp för godkännande 

Kassarapporten samt revisionsberättelsen lästes upp av Per Alvarsson och godkändes 

av mötet. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 

Mötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen för 2008. 

 

10. a) Val av ordförande på 1 år 

       Omval av Per-Johan Alfredsson. 

b) Val av 3 styrelseledamöter på 2 år 

       Omval av Bodil Arvidsson. Nyval av Boel Rönnblom och Anders Jaenson.  

c) Val av 3 styrelsesuppleanter på 1 år 

       Omval av Bodil Broberg och Lars Lövkvist. Nyval av Rosemarie Wiktorsson. 

d) Val av 2 revisorer på 1 år 

       Omval av Olle Carlsson. Nyval av Carina Jönsson.  

e) Val av 1 revisorsuppleant på 1 år 

       Nyval av Göran Nilsson. 

f) Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år 

       Omval av Bertil Persson, Sune Arvidsson & Bengt Nilsson, med Bertil Persson 

       som sammankallande. 

 

11. Inkomna förslag 

Förslag från Sven Carlsson på aktivitet: Gösta Holmberg, Finja, som föreläsare om 

Fritiof Nilsson Piraten. 

 

12. Övriga frågor 

Göran Nilsson och Sune Arvidsson försöker att dela på gräsklippningen vid Agdas 



stuga under sommaren. 

 

Bodil Broberg (som representant för byalaget) och Bengt Nilsson (som representant 

för LRF) berättade om arbetsgruppen ”Västra Finjasjöstranden 2020 – Framtidens 

boplats”. Utvecklingsgrupp för Skyrup/Matteröd med ett antal företag och föreningar 

som är engagerade i arbetet. Det har varit ett par möten med politiker i kommunen. 

Nästa steg är att jobba vidare i olika arbetsgrupper och stämma av i större grupp igen 

kring sommaren. Mötet ansåg att byalagets medverkan är viktig för att bevaka bl.a. 

skolfrågan. Bodil Broberg och Per-Johan Alfredsson har mötets förtroende att 

representera byalaget. 

 

Definitionen för byalagets medlemmar är enligt stadgarna ”boende i Matteröds 

socken”. Diskussion på mötet om hur detta kan komma att påverkas när församlingen 

läggs ned år 2010. Årsmötets uppfattning var att låta medlemsdefinitionen fortsätta 

att omfatta de medlemmar som omfattas av socknen idag. 

 

Göran Nilsson har bett byalaget göra en skrivelse om Malmövägen och dess dåliga 

skick. Styrelsen har fått uppgiften och tagit sig an den. Skrivelse kommer. 

 

Kort återkoppling kring förra årets fråga om fattighuset. Eftersom det egentligen inte 

finns något användningsområde för huset så har beslut om dess framtid överlämnats 

till kyrkonämnden i Tyringe. 

 

Veimei Antonsson, Kjell Nilsson och Gustav Nilsson avtackades för sina insatser i 

byalagets styrelse och som revisor. Lars-Olov Carlsson kommer att avtackas senare. 

 

13. Mötets avslutande 

Per Alvarsson förklarade mötet avslutat. 

 

Vid pennan Justeras 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Marie Karlsson, sekr Lennart Nilsson Sven Carlsson 

 

 

Efter årsmötet och fika höll Karl-Erik Ohlsson föreläsning om utvecklingsmöjligheter för 

jordbruk och landsbygd. 

 

 

 


