Protokoll ÅRSMÖTE 16 06 19
i tältet vid Sågen
Närvarande: 28 personer

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
3. Dagordning godkändes
4. Till ordförande för mötet valdes Tommy Eklånge.
5. Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Björklund
6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mario Matteoni o Amanda Krogstad.
7. a. Tommy föredrog styrelsens årsberättelse.
b. Ann-Sofi Hallberg föredrog den ekonomiska berättelsen. Föreningen har 116 betalande
medlemmar och god ekonomi.
8. Urban Eriksson föredrog revisorernas årsberättelse.
9. Mötet beviljade ansvarsfrihet för föregående års styrelse.
10. Till ordförande för 1år valdes Tommy Eklånge.
11. Till övrig styrelse för 1 år valdes
Gunilla Björklund, Bibbi Molander, Ann-Sofi Hallberg, Rolf Lagell
o Hannele Alström
Till suppleanter valdes Anne Flormaelen-Reeves o Ola Sellerstam.
12. Till revisorer valdes Urban Eriksson o Bengt Odenmark.
13. Till valberedning valdes Mats Önnesjö, Mario Matteoni o Ragnhild Arrebäck.
14. Grannsamverkan. Anmälningar har kommit in o Inger Eckhardt, som är samordnare, har tagit
kontakt med polisen för att registrera projektet.
15. Hjärtstartaren finns för närvarande i Björklund-Matteonis gäststuga. Mötet uppdrog till
styrelsen att köpa in ytterligare en hjärtstartare och att i samband med leverans av den anordna
ett nytt informationsmöte.
16. Ekeprojektet. Bibbi Molander, Mats Önnesjö, Hannele och Lennart Ahlström har gjort en liten
bok, en vandringshandledning för Eklången, riktad både till barn och vuxna. Byalaget har
bidragit med tryckkostnaden och skriften kommer att delas ut till alla hushåll i Eklången.
17. Banvallen / Markfrågan. När det gäller markfrågan har inget hänt. Kommunen äger nu hela
stationsområdet o banvallen o håller på att utreda vem som ska förvalta marken. Kultur- o
Fritidsnämnden? Vi bevakar vårt intresse av att få nyttja marken likt vi gjort hittills. Vad gäller
banvallen o förlängning av cykelled till Eklången-Stålbåga har vi fått väldigt positiv respons
från politikerna i Landsbygdrådet, men än har inget avgörande hänt.
18. Övriga frågor.
* Björn Hallberg efterlyser årsmötesprotokoll o dyl utlagt på Eklångens hemsida.
* Sörmlands hembygsförenings årsbok Sörmlandsbygden innehåller i år ett avsnitt om
Eklången. http://www.hembygd.se/sodermanland/sormlandsbygden/2016-2/.
* Lekplatsen. Marcus har en idé om förbättring, behöver kanske lite hjälp framöver.
19. Tommy E avslutade mötet och tackade för visat intresse!
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