Protokoll från Föreningsstämma med Svensköps Byförening
måndagen den 28 mars 2017 på Svensköpsgården.
Vi var ca 50 personer som samlats på Svensköpsgården. Roland hälsade alla välkomna.
Innan årsmötet berättade Arnold ”Äventyraren” Wernersson från Önneköp om många
spännande episoder från sina strapatsrika resor. Vi fick även se många fina bilder. Man
kunde även köpa hans nya bok och få den signerad. Därefter bjöds det på fika och till sist
hade vi vår årsstämman.
18. Till ordförande för kvällen valdes Roland Arvidsson, vice ordförande blev Egon Persson
och sekreterare Mona Johnsson
19. Till justerare protokollet valdes Jane Nilsson och Eva Lena Nilsson.
20. Inbjudan till dagens stämma godkändes och så även dagordningen.
21. Roland läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 som sedan godkändes.
Styrelsens balans och resultaträkning för 2016 lästes upp och även den godkändes.
22. Revisionsberättelsen för 2016 lästes upp av Ingela Brickling, godkändes och lades till
handlingarna. Ingela ville rikta ett tack till kassören Rose Marie Persson för noga redovisning
av ekonomin.
23. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser blev besvarad
med ja.
24. Verksamhetsplanen för 2017 kommer bl.a. bestå av våra vanliga aktiviteter som
Valborgsfirande, Turistinformationen, Midsommarfirande och vår Julmarknad.
Företagarsektionen har även hand om Påskmässan. Eventuellt kommer det startas upp
pubkvällar i maj på Svensköpsgården. Medlemmar är välkomna med nya idéer.
25. Medlemsavgiften för 2018 kommer att vara oförändrad, dvs. 50:- per person och 150:per familj.
26. Antalet ideella föreningar och ungdomssektioner för 2017 kommer vara följande: (De är
valda på 1 år.)
Föreningar/Organisationer:
1. Bokcirkeln – Bertil Stridh omval
2. EFS Missionsförening – Kerstin Almgren omval
3. EFS Scout – Peter Rosberg omval
4. Frosta Härads Hembygdsförening – Kjell-Åke Espersson omval
5. Kilhults skola – Margareta Arvidsson omval
6. LRF – Roland Arvidsson omval
7. Kyrkan – För tillfället ingen ersättare efter Allan Jönsson
8. Svensköps IF – Karin Jonsson omval
9. Svensköps IF ungdomssektion – Kristina Törngren omval
Övriga ledamöter:
10. Mona Johnsson omval
11. Jonna Isaksson omval

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Eva-Lena Nilsson omval
Ingela Brickling nyval
Sara Johnsson omval
Niklas Edvinsson omval
Inga-Lill Rodin omval
Meir Levin omval
Leif Johnsson omval

Revisorer: Yvonne Isaksson omval och Elisabeth Johannesson nyval
Revisorsuppleanter: Kenneth Andersson och Per Isaksson omval
Redaktionsråd för Byanytt: Niklas Edvinsson, Eva-Lena Nisson, Matz Nilsson, Jerker
Rudmark, Sara Johnsson och Mona Johnsson.
Valberedning: Bengt Jönsson (sammankallande) omval, Eva Andersson omval och Emma
Kronblad omval
27. Övrigt:
* Fibergruppen hade tyvärr inga stora nyheter. Teleservices avtal med oss har löpt ut och
det nya priset är nu 25 000:-. Fibergruppen har träffat nya operatörer och det beslutades på
kvällen att vi vill ha ett nytt stormöte, så vi kan diskutera hur vi går vidare.
* Skolan
Ingela Brickling berättade om gruppen Rädda Byskolorna som bildatsför att gemensamt
värna Hörby kommuns byskolor i Killhult, Västerstad, Långaröd och Östraby. Gruppen har
startat en namninsamling för stöd till skolorna och har redan fått 2000 underskrifter.
Byföreningen stöttar verkligen deras arbete.
Jonny informerade från det senaste kommunmötet. Där presenterades vad konsulterna hade
kommit fram till om skolorna kostnader. Många påståenden var inte förverkligade i
verkligheten.
Ingela hade gjort en presentation med diagram där man jämförde Kilhults skolas betyg med
både rikets skolor och Hörby kommuns skolor. Alla diagram visade att Kilhults skola låg i
topp.
Jonny och Arnold uppmanade oss att prata med politikerna och ge vår bild av skolorna.
Det hade varit bra om besluten om skolornas framtid skjuts upp till efter valet och att
politikerna har ögonen på sig.
Varför är det viktigt att bevara landsbygdsskolorna?
- Bättre utbildning – bra resultat
- Tryggheten
- Nära till skolan
- Byns livsnerv
- Mindre grupper
- Livskalitet
- Alla barn syns lättare
- De yngre barnen känner sig trygga med de äldre barnen.
- De äldre tar hand om de yngre.
- Vill man att landsbygden ska leva behövs skolorna.
* Peter Rosberg informerade om att det finns möjlighet att gå en gratis HLR-kurs + deff. den
2 april kl. 9.00-16.30 på Svensköpsgården. Anmälan görs till Peter.
28. Egon Persson avtackades för sin tid i Byföreningen.
29. Roland tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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