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Dagordning fo r a rssta mma  
Asmundtorps Byalag 21 mars 2018. 

§1 Årsmötets öppnande 

§2 Val av mötesordförande 

§3 Val av mötessekreterare 

§4 Godkännande av dagordning 

§5 Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare 

§6 Fastställande av röstlängd 

§7 Frågan om kallelse till årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  

§8 Verksamhetsberättelse 

§9 Revisorernas berättelse 

§10 Fastställande av resultat & balansräkning 

§11 Frågan om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning 

§12 Fastställande av medlemsavgift 

§13 Fastställande av verksamhetsplan  

§14 Bestämmande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen 

§14a Val av: Ordförande  

§14b Ledamöter i föreningen 

§14c Revisorer och revisorsuppleanter 

§14d Valberedning, varav en sammankallande 

§15 Omedelbar justering av §14 

§16 Av medlemmarna ingivna motioner – 
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§17a Övrigt, Asmundtorpsdagen  Byalaget kommer att delta i förberedande 

planeringsmöte inför Asmundtorpsdagen 

§17b Övrigt, Årets Asmundtorpare 2018 kommer att presenteras på 

Asmundtorpsdagen. Nomineringar mottas 

§17c Övrigt,  

§17d  Övrigt – Planerade aktiviteter 2018 

 Valborgsmässfirande på Rönneberga backar 

 Sy-LAN i församlingshemmet 

 Midsommarfirande i hålan 

 Asmundtorpsdagen i augusti 

 Byaknatet till förmån för utsatta och behövande 

 Barnens jul 

§18 Avslutning 

Efter mötet berättar Anhörigcentrum om sin verksamhet,  

Niklas & Sandra om Icabutikens framtidsplaner och  

Helena från X-Camp berättar om sin verksamhet och byggnationen av gymmet 

på Redskapsvägen 
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Verksamhetsbera ttelse 2017 

 Byalagets styrelse har under verksamhetsåret året hållit 11 styrelsemöte 
 Byalaget har under perioden önskat nya invånare välkomna till Asmundtorp 

genom separata välkomstbrev 
 Byalaget har genom 3 stycken nyhetsbrev via mejl skickat ut information till de 

medlemmar som har delgivit sin epostadress 
 Byalaget har deltagit i möten mellan föreningarna i byn, där vi diskuterat 

samarbetsmöjligheter mellan föreningarna 
 Byalaget har varit medarrangör till Valborgsmässofirande på Rönneberga backar. 
 Byalaget har arrangerat midsommarfirande på fotbollsplanen i «hålan» 
 Byalaget har medverkat på Asmundtorpsdagen och varit medarrangör 
 Byalaget har utsett Rönneberga Härads hembygdsförening till «Årets Asmundtorpare»  
 Byalaget har arrangerat «Byaknatet» en motionsaktivitet för gammal som ung, med 

insamling till ”Beat Arnold Chiaris syndrom”, till förmån för familjen Lantz som drabbats av 
detta  

 Byalaget har skickat olika skrivelser till berörda instanser inom kommun, vägverket, polisen 
och skånetrafiken där vi har haft synpunkter på renhållning, vägar, hastigheter inom byn mm 

 
Asmundtorps byalags styrelse 2018-03-21  
Genom 
Michael Nöbbelin 
Ordförande 

Verksamhetsplan fo r a r 2018     

 

 Att fortsätta arbeta inom byalaget med frågor som berör Asmundtorpsbygden 
med omnejd, samt verka för framtida behov och verksamheter.  

 Att vara en påtryckningsgrupp, som kan driva frågor vid behov  
 Att fortsätta arbeta för att skapa en positiv anda i våra byar,  

genom olika arrangemang, gärna i samarrangemang med andra föreningar i byn 
 Att upprätthålla goda kontakter inom kommun och myndigheter 

 Att fortsätta skapa en positiv atmosfär i byn och för dess invånare 

 Att vara en länk mellan byns invånare / organisationer och kommun / myndigheter 

 Att försöka skapa ett varaktigt byalag inför framtiden 

 Att bibehålla traditionen med utnämningen av Årets Asmundtorpare 

 Att vara en samarbetspartner vid Asmundtorpsdagen 

 

Asmundtorps 

byalags styrelse 

2018-03-21  

Genom 
Michael Nöbbelin 
Ordförande 
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Nominerad styrelsen 2018 

 
 Michael Nöbbelin Nyval 1år Ordförande 2018 

 Ingela Brodin Pågående mandat 2år Vice Ordförande 2017-2018 

 Hans Schönbeck Omval 2år Sekreterare 2018-2020 

 Hans Schönbeck  Nyval 2år Kassör 2018-2020   

 Helena Svärd  Pågående mandat 2år Ledamot 2017-2018 

 Åsa Bengtsson  Pågående mandat 2år Ledamot 2017-2018 

 Cecilia Herrstedt Pågående mandat 2år Ledamot 2017-2018 

 Ingela Önnestrand Nyval 2år Ledamot 2018-2020 

 Gun-Marie Kullenberg Nyval 2år Ledamot 2018-2020 

 Gunnel Persson 2år Revisor 2017-2018 

 Bengt Karlsson 2år Revisor 2017-2018 

 Revisorsuppleant Vakant 1år Revisorsuppleant 2018 

 Roger Gustafsson Konsult 

 Bo Åberg Konsult 

 

Valberedning 
 Michael Nöbbelin Sammankallande 
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Stadgar fo r Asmundtorps byalag 

§ 1 Syfte 
Asmundtorps Byalag, som skall vara politiskt obundet, har till ändamål att verka för trivsel 

och gemenskap i byn. Byalaget skall gemensamt med andra driva frågor som är 

samhällsangelägna och är till gagn för bygdens kultur och framtida utveckling. 

§ 2 Organisation 
Beslutande, verkställand och förvaltande organ är styrelsen.  Styrelsen skall verkställa av 

årsmötet fattade beslut. Olika aktivitetslag utses av styrelsen. Verksamhetsår är lika med 

kalenderår. 

§ 3 Medlemskap 
Som medlem i byalaget upptas den som årligen avlägger en av årsmötet fastställd avgift. 

Typ av medlemskap kan vara enskilt eller familjemedlemskap. Sistnämnda innefattar samtliga 

familjemedlemmar i ett hushåll. 

§ 4 Styrelsen 
Styrelsen utgörs av 4-8 medlemmar varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör och en 

sekreterare. Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem. Ordförande väljs för ett år. Övriga 

styrelseledamöter väljs så att hälften utses för två år. Fyllnadsval tillämpas. Styrelsen 

konstituerar sig själv och är beslutsmässiga då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen skall vid behov hålla protokollförda 

sammanträden. Ordföranden skall kalla till möte om minst hälften av ledamöterna så önskar. 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under dess förvaltning. 

§ 5 Valberedning 
Valberedning väljs för ett år vid årsstämman och skall bestå av två ledamöter vara en är 

sammankallande. 

§ 6 Årsstämma 
Byalagets ordinarie årsstämma avhålls senast 31 mars. Kallelse till årsstämma utlyses av 

styrelsen senast 10 dagar dessförinnan. Årsstämman är beslutsmässig med det antal 

röstberättigade medlemmar som deltar i mötet. Medlem som erlagt medlemsavgift, Är boende 

eller har stark anknytning till Asmundtorp med omnejd, äger rätt att rösta. Röstning skall ske 

öppet. Vid val kan sluten omröstning begäras. Enkel majoritet gäller och mötesordförande har 

utslagsröst. Vid lika röster vid val sker lottning. Förslag till dagordning, valberedningens 

förslag samt motioner med styrelsens yttrande delges med kallelsen till årsstämman. 

Dagordning vid årsstämma. 
 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

4. Godkännande av kallelsen 

5. Val av mötesordförande och anmälan av styrelsens val av protokollförare 

6. Godkännande av dagordning 
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7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Revisorernas rapport. Godkännande av balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10. Fastställande av verksamhetsplan 

11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. 

12. Val av: 

a. Ordförande för ett år 

b. Ordinarie ledamöter vars mandattid har utgått eller vilka avgått före 

mandattidens utgång 

c. Suppleanter vars mandattid har utgått eller vilka avgått före mandattidens 

utgång 

d. Två revisorer jämte en revisorsuppleant 

e. Valberedning 

13. Fråga om omedelbar justering av punkt 12 

14. Av medlemmarna ingivna motioner 

15. Övriga frågor 

16. Stämmans avslutande 

§ 7 Revisorer 
Två revisorer och en revisorsuppleant väljes för ett år. Dessa har till uppgift att granska 

styrelsens förvaltning samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

§ 8 Motioner 
Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen för yttrande senast den 15 januari 

§10 Stadgeändring och byalagets upplösande 
För ändring av dessa stadgar eller upplösande av byalaget fordras beslut med 2/3 majoritet på 

två efter varandra följande styrelsemöten varav det första skall vara årsstämma. Det senare 

skall avhållas tidigast tre månader efter det första. Tillgångar disponeras enligt styrelsens 

bestämmande. 
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