
 

 

Protokoll årsmöte för Jonstorps By- och företagsförening  den 18 augusti 

2021 
 

Närvarande:   19 personer enligt upprättad röstlängd 

 

§1 Årsmötet öppnas  

Helena Stjernström, ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

§2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt  

Årsmötet godkände att kallelsen till årsmötet skickats ut på rätt sätt genom att ha 

lagts upp på föreningens webbsida samt facebooksida tre veckor innan utsatt tid 

(22 juli). 

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ulf Molin valdes till mötesordförande och Fredrik Swärdh till mötessekreterare. 

§4 Val av två personer justeringsmän – tillika rösträknare – som tillsammans 

     med årsmötesordförande skall justera protokollet 

   Anna Gardbring-Janson och Anders Karlsson valdes till justeringsmän, tillika 

  rösträknare, som jämte Ulf Molin skall justera årsmötesprotokollet.       

 

§5 Fastställande av röstlängd för mötet 

      Föreningsstämman beslöt att anstå med röstlängd tills behov förelåg.    

  Röstberättigad är man om man betalt årsavgift för 2020. 

 

§6 Fastställande av dagordning 

      Föreslagen dagordning för årsmötet fastslogs. 

 

§7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

  Verksamhetsberättelsen för 2020 har funnits att läsa på föreningens hemsida   

  samt finns i pappersformat att tillgå nu på mötet.   

  Föreningen har per 31/12 2020, 148 hushåll och 29 företag som medlemmar.  

  Under året har de flesta av våra arrangemang såsom Valborg och Midsommar på  

  Gerdas äng fått ställas in p g a pandemin, endast en variant av Julmarknaden 

                      med förbeställningar kunde arrangeras.    

 

  Vi har gjort en omstart av Jonstorpsbladet som fått en delvis ny skepnad och    



                      sidantal. Det delades ut för första gången under hösten.  

 

  Styrelsen har under året varit aktiv på påverkansfronten med skrivningar till 

  Skånetrafiken och Trafikverket. Styrelsen har tagit initiativ till ett första byaråd 

  där samtliga föreningar i byn blivit inbjudna till för att få till stånd ett bättre 

  informations- och erfarenhetsutbyte samt titta på eventuella gemensamma frågor 

  att driva.  

Föreningens kassör, Mikael Ahlm föredrog föreningens räkenskaper för 2020. 

Årets resultat uppgår till en vinst på 283 kr. Föreningens tillgångar uppgår till 

135.706 kr och det egna kapitalet inklusive årets resultat uppgår till 129.225 kr. 

 

Verksamhetsberättelsen och årets räkenskaper godkändes av årsmötet. 

§8                  Revisorernas berättelse 

  Revisionsberättelsen samt revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 

          styrelsen undertecknad av Klas Persson och Ingemar Olsson, föredrogs av 

  årsmötesordförande.  

 

§9 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 

  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

   verksamhetsåret.   

 

§10 Fastställande av medlemsavgift för 2022 

  Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad dvs. 200   

  kr/hushåll, 300 kr/förening (200 kr medlemsavgift och 100 kr serviceavgift)  

  samt 500 – 1000 kr/företag utifrån uppställt omsättningsintervall. 

 

§11 Val av 

  Valberedningen, genom sammankallande Ola Johansson, föreslog årsmötet en 

  styrelse bestående av 9 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter samt 2 revisorer  

  och 1 revisorssuppleant, enligt följande: 

 

  Årsmötet beslutade att    

 

       a) ordförande 

  Till ordförande i föreningen valdes Fredrik Swärdh (nyval 1 år) 

 

 b) ledamöter 

  Till ledamöter i styrelsen valdes Ulf Holmqvist (omval 2 år), Magnus  

  Hammarlund (omval 2 år), Anna Gardbring-Janson (nyval 2 år), Johan Karlsson 

  (nyval 2 år) och Helena Stjernström (fyllnadsval 1 år) 

  Mikael Ahlm, Elisabet Frankenius och Ann-Christin Karlsson är valda till nästa  

  årsmöte. 

   



  c) suppleanter 

   Till suppleanter i styrelsen valdes Rune Engström (nyval 1 år), Jeanette Kelly 

   (nyval 1 år), Sebastian Kreymann Eriksson (omval 1 år) och Anders Janson  

  (omval 1 år). 

 

   d) revisorer och revisorssuppleant 

    Till revisor valdes Klas Persson (omval 1 år) och Ingemar Olsson (omval 1 år) 

      samt till revisorssuppleant Maria Solenlind (omval 1 år). 

 

  e) valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år 

  Till ledamöter i valberedningen valde årsmötet Ola Johansson tillika  

  sammankallande (omval 1 år), Niklas Roslund (omval 1 år) och Natalie  

  Svensson (nyval 1 år). 

 

§12  Inkomna förslag/motioner 

  Någon inkommen eller interna motion förekommer inte som årsmötet ska 

  ta ställning till.  

 

§13  Övriga frågor 

  Under övrigt informerade Ulf Molin om status för brandstationen och detaljplan, 

   hur långt processen kring det tänkta trygghetsboendet kommit samt planerna för 

  Tomtelund. Avgående styrelsemedlemmar avtackades också. 

 

§14  Mötet avslutas 

  Mötesordförande Ulf Molin tackade för visat intresse och för förtroendet samt 

  förklarade därefter årsmötet för avslutat.  

 

   

Vid protokollet: 

 

 

  

 

Fredrik Swärdh 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Ulf Molin         Anna Gardbring-Janson            Anders Karlsson 


