Årsmötesprotokoll Maramö byalag 25/3 2018
1: Åke förklarar årsmötet öppnat.
2: Kallelse och dagordning godkänns.
3: Möresordförande Åke Faust.
4: Mötessekreterare Nina Hiltunen.
5: Rösträknare tillika justerare blir Ros-Marie Johansson och Hildegard Ek.
6: Verksamhetsberättelsen läses av alla och godkändes.
7: Kassaredogörelse av Christian Råberg: Inkommande kassa 12 891:- utgifter 19 335:- ingående kassa 36
197:- total kassa 62 102:- byggkonto 30 870:- Patrik skänkte avloppstanken för ca 15-20 000:- till
missionshuset. Vi fick ej bidraget från kommunen.
8: Revisionsberättelse av Camilla Johansson godkändes dock behövs en uppdaterad lista på medlemmar
för att kunna fastställa medlemsavgiften,vilka som faktiskt är med och för att lättare se inkommande
summa ( i år har 7500:- kommit in i medlemsavgift ). Vi upprättar en bokningsalmanacka ev. på hemsidan
för mer ordning med betalningar av lokalhyra m.m.
9: Styrelsen får ansvarsfrihet.

10: Ordförande blir Åke Faust 1år till.
11: Styrelseledarmöter 2år blir sittande Tony Schöneck och Lisa Hagstrand,nyinvalda blir Linda
Johansson kassör och Caroline Johansson sekreterare.
12: Styrelsesuppleanter 2år blir Patrik Gustavsson och Conny Eskilsson.
13: Ny sekreterare 2år blir Caroline Johansson.
14: Revisorer 1år sittande Camilla Johansson och Joakim Regnander, revisorsuppleant Christian
Råberg.
15. Valberedning 1år sitter Hans-Göran Johansson, Markus Johansson, Ann-Sofie Jansson.
16: Stadgar för byalaget, finns i pärmen att tillgå inget nytt har tillkommit.
17: Medlemsavgift 500:-/hushåll och det bör skickas ut avier+påminnelse via SMS för bättre
skötsel inbetalning av medlemmar. Linda J fixar framöver.
18: Beslut om aktiviteter 2018:
Städning/målning den 28/4 kl 09.00 samling,det vita skall målas samt södergaveln med
rödfärg,plåttaket linoljas.
Gökotta 10/5 kl 08.00 Ros-Marie Jansson och Ann-Sofie håller i detta.
Midsommar förbereder Tony m fam lite innan de far iväg,annars som vanligt.
Kräftskiva ansvarar Tony m fam 8/9 kl 18.00.
Byakampen inget i år.
Ett litet julfirande bokas längre fram av styrelsen.
19: Övriga frågor: Hans-Göran visade upp och berättade om ett par tavlor han fått till sig och ska
hängas upp i missionshuset,"Karamellkokerskan" och hennes avbildade torp som en gång stått
bortåt "Orren"/Rasmusbo. Finns minnesstolpar uppsatta där olika torp en gång i tiden
stått,kanske få till en vandring för alla nya Maramöbor i framtiden?!

Det har stått vatten i källaren i vinter sedan de grävde bakom missionhuset och planade ut
marken där. Behövs dräneras framöver.
Hyra för lokalen för icke medlemmar 1000:- och möbler 400:-.
20: Mötet avslutas.

