Årsmöte Åsmundtörps Byalag 2020
Prötököll fran vart digitala arsmöte
genömfört vecka 12 mars 2020
På grund de senaste veckornas escalering av Coronavirusets spridning, väljer vi att ställa in det fysiska
årsmötet och genomför detta digitalt, via mejl och hemsida. Dina svar sparas som handling och
underlag för årsmötet 2020. De som inte har delgivit sin epost kommer att få detta i pappersform i
brevlåda.Bifogat finner ni dagordning, stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt
nominerad styrelse.
Även inkommen motion finner ni bifogat. Kommentarer och synpunkter på detta formulär skickar du
till byalaget@asmundtorpsbyalag.se, alternativt som brev till Hans Schönbeck Jaktstigen 11 261 75
Asmundtorp.
Dina svar vill vi ha senast Fredag 20 mars 2020 klockan 18:00

Inkömna svar

Kommentar till svaret på nedan fråga om ekonomisk ansvarsfrihet, I första utskicket av enkäten var
frågan felaktigt formulerad till 2020, Detta blev korrigerat till 2019 när vi blev uppmärksammade på
felet

Inkomna meddelanden i sista frågan, något mer att delge styrelsen kom nedan svar

Till Styrelsen inkommen motion

MOTION TILL ÅRSMÖTE
4 mars 2020 14:50 3 KB
Från: erik.bertil.karlsson@telia.com
Till:byalaget@asmundtorpsbyalag.se
HEJ!
JAG SKULLE VILJA ATT BYALAGET LÄMNAR IN EN SKRIVELSE TILL LANDSKRONA KOMMUN.
OM ATT FÅ BORT BYGGNADERNA FÖRE DETTA KIOSK OCH PIZZERIA
SOM ÄR EN SKAMFLÄCK FÖR BYN.DÅ DE LIGGER MITT I CENTRUM.
HÄLSNINGAR
BERTIL CARLSSON
NISSEBOVÄGEN 34
ASMUNDTORP

Svar på motionen:
Hej Bertil.
Stort tack för ditt mejl.
Vi har under januari träffat stadsutvecklare och representanter för Landskrona Stad angående
fastigheten du nämner. Det som framkom under vårt möte är att arbetet är igång med projektering av
tomten och att ansökan om rivningstillstånd är inskickat.
Vad vi förstod under mötet är att arbetet är uppstartat, och troligtvis kommer att påbörjas under året.
Vi har de senaste veckorna haft tät kontakt med våra källor inom kommunen och senaste nytt under
kvällens styrelsemöte är att det inom kort kommer att skickas ut en inbjudan till alla invånare i
Asmundtorp till ett informationsmöte, där man bland annat kommer att informera om just tomten på
Kustvägen 8.
Detta informationsmöte är preliminärt planerat till den 21 april i Asmundtorps församlingshem.
Mer information om detta möte i april kommer inom kort.
Håll utkik i facebookgrupperna "Asmundtorps byalag" och Grannsamverkan i Asmundtorp" där vi
publicerar senaste nytt, så fort vi har möjlighet att publicera nyheter om byn.
Ovan information är du den första att få, eftersom vi tidigare inte har haft tillräckligt med "kött på
benen".
Välkommen på årsmötet, kanske har vi fått ytterligare information tills dess

Antal respondenter på enkäten ”Vårt digitala årsmöte”
18 medlemmar deltog + styrelsen 7st, enkäten var utskickad till 202 medlemmar med epost adresser
delgivna, och till 21 stycken medlemmar som inte delgivit epost adress
Deltagande således 12%

Åv arsmötet nöminerad
styrelseledamöt - Nyval av Eva Perssön

Dagordning
§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 –
§17a Övrigt, Asmundtorpsdagen Byalaget kommer att delta i förberedande planeringsmöte inför
Asmundtorpsdagen
§17b Övrigt, Årets Asmundtorpare 2020 kommer att presenteras på Asmundtorpsdagen. Nomineringar
mottas
§17c Övrigt,
§17d Övrigt – Planerade aktiviteter 2020
•Valborgsmässfirande på Rönneberga backar
•Midsommarfirande i hålan
•Asmundtorpsdagen i augusti
•Hantverksdag - kom och pyssla tillsammans med andra
•Barnens jul
§18 Avslutning

Verksamhetsberattelse 2019












Byalagets styrelse har under verksamhetsåret året hållit 9 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 vid lekplatsen på Nissebo
Byalaget har medverkat på Asmundtorpsdagen och varit medarrangör
Byalaget har arrangerat «Byaknatet» en motionsaktivitet för gammal som ung, med
insamling till förmån för barndiabetes
Byalaget har arrangerat ”Hantverksdag” tillsammans med Häljarps församling, där anmälda
hade möjlighet att träffas och handarbeta tillsammans.
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
Byalaget utsåg Helena ”X-Camp” Svärd till Årets Asmundtorp 2019

Asmundtorps byalags styrelse 2020-03-15
Genom
Michael Nöbbelin
Ordförande

Bilaga Verksamhetsplan för ar 2020










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
2020-03-15

Genom
Michael Nöbbelin
Ordförande

Styrelsens sammansattning 2020 –
Nömineringar
Namn
Ingela Önnestrand
Ingela Brodin
Cecilia Jonasson
Hans Schönbeck
Cecilia Herrstedt
Louise Kjaer
Michael Nöbbelin
Eva Persson

Post
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Mandatperiod
Nyval 2020
Pågående 2019-2020
Nyval 2 år 2020-2021
Omval 1 år 2020
Pågående 2 år 2019-2020
Nyval 2 år 2020-2021
Omval 1 år 2020
Nyval 2 år 2020-2021

Fredrik Lindblad
Bengt Karlsson
Gunnel Persson
Valberedning
Konsult Valborg

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Michael Nöbbelin
Roger Gustafsson

Omval 1 år 2020
Omval 1 år 2020
Omval 1 år 2020

Föreningens Ekönömi
Ekonomi och medlemmar












Antal betalande medlemmar 20191231 = 120 st
Saldo Plusgirot 20190101 = 41 799,42 kr
Saldo handkassa 20190101 = 990,00kr
Inkomster under 2019 är 14 707 kr, fördelat på
o Medlemsavgifter
+11 700
o Midsommar
+ 1 792 (handkassa)
o Barnens jul
+ 1 250
Kostnader under 2019 är 18 337,05 kr fördelat på
o Inköp varor 8403,00
(dator och bildskärm; 5729, bluetoothhögtalare;1490, Diverse 1184,00)
o Möten och sammankomster
882,90
o Valborg
500,00
o Midsommar
423,00
o Asmundtorpsdagen
713,00
o Byaknatet
211,50
o Barnens jul
335,00
o Gåvor, vinster och uppvaktningar
2 855,15
o Toner till skrivare
1126,00
o IT tjänster, webb, domän och hemsida 2018-2019
2137,50
o Plusgirot
750,00
Nettoförlust på året = minus 3 630,05 kr
Tillgångar 20191231
o Plusgiro, 36 318,77
o Handkassa. 1 169kr (900+1792 Midsommar – utgifter 1613,50 =1169,00)
Dagsaktuella tillgångar 20200314
o Plusgirot 41.318,77 kr
o Handkassa. 1 169kr

Revisörernas berattelse

Stadgar för Åsmundtörps 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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Fastställande av röstlängd
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Godkännande av kallelsen
Val av mötesordförande och anmälan av styrelsens val av protokollförare
Godkännande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas rapport. Godkännande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
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
Fråga om omedelbar justering av punkt 12
Av medlemmarna ingivna motioner
Övriga frågor
Stämmans avslutande

§ 7 Revisorer
Två revisorer och en revisorsuppleant väljs 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.

