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Årsmötet/byastämman för Norderöns byaförening kan inte heller i år genomföras som fysiskt möte 
på grund av rådande pandemiläge och restriktioner. Styrelsen har efter noggrant övervägande och 
synpunkter från medlemmar valt att inte genomföra byastämman via någon form av Web-konferens. 
Detta då en stor del av föreningens medlemmar då skulle uteslutas från ett aktivt deltagande i 
dialogen på grund av IT-ovana och tekniska problem samt nedsatt hörsel eller syn 

Vårt årsmöte kommer därför även i år, precis som 2020, att ske genom att ni här får en dagordning 
med förslagsprotokoll som innehåller förslag till beslut och tillhörande bilagor. 

Senast 2021-03-31 behöver styrelsen och valberedningen få svar om någon av Norderö Byaförenings 
röstberättigade medlemmar har något att invända mot förslagsprotokollet. 

Förslag där medlemmar har relevanta invändningar och inkommit med motförslag måste skjutas upp 
till extrainsatt medlemsmöte/byastämma för just den punkten som eventuellt får genomföras på 
samma sätt som detta möte. 

Eventuella synpunkter skickas till norderons.byaforening@gmail.com,  
revisorssuppleant Urban Olausson 070-551 28 01 eller valberedningens representant Märit Norelius 
070-663 59 41 (säkrast kvällstid) 
 
Styrelsen kommer efter 31/3 att tillsammans med revisorsrepresentant och valberedningens 
representant se över eventuella inkomna synpunkter. 
 
/Styrelsen för Norderö Byaförening 
 
Årsmöteshandlingarna innefattar: 

 Försättsblad/brev med förklaring samt förslagsprotokoll 
 Verksamhetsberättelse 
 Bokslut 
 Revisionsberättelse 
 Verksamhetsplan 
 Budget 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Dagordning och förslagsprotokoll Norderö Byaförenings årsmöte/ordinarie byastämma 
2021 
 
 
Årsstämma  
 

• Öppnande - mötet öppnas genom utskick av möteshandlingar 
 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Förslag till beslut: Att 2020 års sittande styrelse ansvarar för sammanställning av protokoll. 
 

• Val av två justeringsmän för mötet 
Förslag till beslut : Att  2020 års revisorer utses som justeringsmän; Urban Olausson och 
Kristina Palmer. 
 

• Dagordning godkänns 
Förslag till beslut: Att Dagordningen godkänns 
 

• Stämmans behöriga utlysning 
Förslag till beslut: Att Stämmans behöriga utlysning och genomförande genom 
förslagsprotokoll under pandemiförhållanden godkänns. 
Utlystes datum: 2021-03-08 
Årsmöte via förslagprotokoll aviserades i brevlådor samt på hemsida: vecka 10. 
 

• Styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året 
Förslag till beslut: Att Styrelsen redogörelse för verksamheten 2020  godkänns och läggs till 
handlingarna 
 

• Styrelsens redogörelse av räkenskaper. 
Förslag till beslut: Att Styrelsen redogörelse av räkenskaper 2020 godkänns och läggs till 
handlingarna 
 

• Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelse tillhandahålls i möteshandlingar. 
Förslag till beslut: Att enligt revisorernas förslag bevilja Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

• Val av ålderman för ett år 
Förslag till beslut: Att stämman beslutar enligt Valberedningens förslag och väljer Anna Frisk 
som ålderkvinna/man, omval ett år. 
 

• Val av ledamöter  
Förslag till beslut: Att stämman beslutar enligt Valberedningens förslag 
 
Kvarstående ledamöter på 1 år: 
Elisabeth Larsson, Olle Axne, Erik Olofsson 
 
 



Ledamöter på 2 år: 
Gunnar Norelius omval 
Max Larsson, omval 
Erik Milton, omval 
Torbjörn Jonsson, omval 
 
Ledamöter på 1 år: 
Märta Norelius, omval 

 
 

• Val av två revisorer och två ersättare för en period av ett år. 
Förslag till beslut: Att stämman beslutar enligt Valberedningens förslag 
Val av revisorer på 1 år: 
Urban Olausson, omval 
Kristina Palmer, omval 
 
Val av ersättare på 1 år: 
Åsa Axne, omval 
Eva Eriksson, omval 
 

• Val av valberedning 
Val av tre personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år till valberedning 
Förslag till beslut Att stämman beslutar välja sittande valberedning vilka är tillfrågade och 
tackat ja Märit Norelius (sammankallande), Örjan Larsson och Anna-Maria (Kia) Westin 
 

• Inkomna motioner/propositioner/frågor 
En motion har inkommit. Motionen skjuts upp tillfysisk  extrastämma kan hållas. 

• Verksamhetsplan/Arbetsplan och budget 
Förslag till beslut Att stämman beslutar enligt Styrelsens förslag 

 
• Övriga frågor (Inga årsstämmobeslut tas under denna punkt). 

Information angående försäljningen av skolhuset.  
 
• Mötet är avslutat när protokoll justerats. 

 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Märit Norelius    Urban Olausson 
Valberedningen   revisor   


