Årsmöte Höja byalag 2 mars 2020
§1. Mötet öppnas
§2 Fastställande av röstlängd
§3. Fråga om mötets stadgeenliga utlösande. Kallelse har gått ut till medlemmar via mail,
hoja.nu. samt byns anslagstavla. Mötets förklarades vara stadgeenligt utlyst.
§4. Val av mötesfunktioner
a. Ordförande: Helena Wiklund Persson
b. Sekreterare: Helene Andersson
§5. Val av justerare: Henrik Nilsson
§6. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkänns.
§7. Genomgång av förvaltningsberättelsen.
§8. Genomgång av revisionsberättelsen. Maria Liljekvist och Jonas Brorsson godkände
revisionsberättelsen.
§9. Årsmötet medgav styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
§10. Fastställande av medlemsavgift till 180 kr per familj, 100 kr per enskild medlem.
§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Verksamheten för 2020 beslutades vara
koncentrerad till Valborgsfirande och Tomtetåg. Utöver detta skall föreningen arrangera
någon aktivitet under vår, sommar eller höst samt i övrigt verka i de frågor som är i Höjas
bästa. Budgeten godkändes.
§12.Inga motioner eller förslag har inkommit.
§13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Val av ordförande, omval av Helena Wiklund Persson.
Christian Starnert och Helene Andersson, omval på två år.
Henrik Nilsson och Andreas Dånge omvaldes som suppleanter på ett år.

§14.Val av revisor. Maria Liljekvist och Jonas Brorsson valdes till revisorer.
15§.Till valberedning valdes Maria Liljekvist och Maria Höglund.
16§. Övrigt.
Byalagets medlemmar har uppmärksammat att det finns svartfågel i Höja. Anders Davidsson
kommer påtala detta för kommunen.
Medlemmarna godkänner att styrelsen får 250 kr i arvode att användas för gemensam
aktivitet.
Byalagets medlemmar önskar röja i Prästaskogen. Byalaget kommer kontakta stiftet för att
undersöka på vilket sätt detta kan ske.
Det framkom att medlemmar upplever att skyltningen till Appells runda behöver förbättras.
Fråga uppkom också om vems ansvar det är att gräset på rundan klipps. Byalaget kontaktar
Josef Appell för att ta reda på vems ansvar det är och vad som gäller avseende rundan. Många
medlemmar är väldigt glada för att rundan finns och vill säkerställa att den hålls väl
framkomlig.
17§. Mötet avslutas.
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