
ÅRSMÖTE I HURVA BYFÖRENING 2016-03-08 

1. Föreningens ordförande Anders Östman öppnar mötet, dagordningen godkänns. 

2. Mötet anses ha utlysts på rätt sätt. 

3. Ordförande och sekreterare för mötet blir sittande: Anders Östman ordförande, Sanna 

Lindesäng sekreterare. 

4. Justerare och rösträknare utses: Britta Etterup och Ulf Nilsson. 

5. Ordförande går genom förra årets årsmötesprotokoll, det godkänns. 

6. Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen för 2015 

Anette Krohn redovisar ekonomin. 1 jan 2015 21307 kr, 1 jan 2016 24000kr. 53 medlemmar 

2015. Ulla Pålsson Hermansson föredrar revisionsberättelsen och föreslår ansvarsfrihet.  

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

8. Mötet föreslår oförändrad medlemsavgift 100 kr. 

9. Valberedningens sammankallande, Lisbeth Persson, redovisade deras förslag och följande 

val fastställdes: 

a) Föreningens ordförande 1 år: Anders Östman.  

b) Ledamöter:   Anna Nyman (fyllnadsval) 

   Ann-Charlotte Thysell (omval) 

  Anette Krohn (omval) 

c) Suppleanter 1 år:  Anette Nilsson Gunder (omval), Elisabet Bergenäs (nyval) 

d) Revisor 2 år:  Ulla Hermansson (omval) 

e) Revisorssuppleant 1 år: Mats Leeman (omval) 

10. Valberedning :  Marie Berggren, sammankallande 

   Ulf Nilsson 

   Jan Sjögren 

11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av 

röstberättigad medlem senast 30 dagar före årsmötet: Inga förslag inkomna  

12. Övriga frågor:  

 Arbete med välkomstskyltar redovisas.  

 Bänk vid busshållplatsen vid Annikas antik: förslag på att byföreningen kan köpa in 

bänk då Skånetrafiken ej tänker bekosta. Det finns ett rykte om att  skolelever 

kommer börja åka skånetrafiksbuss och detta kan kanske komma att ändra 

Skånetrafikens beslut om bänk. 



 Familjedag på Gröningen den 5 juni är i planen.  

 Loppis på fäladstorget den 24 april.  

 Träff hos Giovanni i planeringsstadiet.  

 Studiebesök  på Remmarlags bryggeri planeras.  

 Aktivitet ”Halv åtta i Hurva” kommer att påbörjas.  

 Jubileumsfest för byföreningen 2017 kommer att börja planeras.  

 Förslag på nyinflyttade till Hurva bjuds på ett års medlemskap i byföreningen 

 Sanna Lindesäng berättar om läget med Fibergruppen och det senaste i det projektet. 

 Förslag på valborgsmässofirande och midsommarfirande i samarbete med 

idrottsföreningen. 

 Stiftelsen berättar om vad som händer med renoveringen av församlingshemmet och 

Mikael Niells samling. 

 Britta Etterup berättar om församlingens allsångskväll 2015, detta år anordnas det på 

samma sätt den 27 april. 

 Halkbekämpning: Saltning av gångbanor diskuteras. Mötet var enig om att grusning av 

gångytor föredrogs framför saltning. 

 Grannsamverkan diskuterades. Inbrott har förekommit i Hurva och vandalisering på 

pendlarparkeringen sker. Mötet bad alla att vara observanta på vilka som rör sig i 

byn. 

 Trafiken håller fortsatt höga hastigheter genom byn. Poliskontroll kommer att ske, och 

när det sker vad mötet eniga om att ej skriva ut det på Facebookgrupperna i byn. 

Medlemmarna var enigt positiva till farthinder. Även de närvarade vid mötet och som 

bor i byns utkanter (norra infarten) ville ha detta även om det medför ökad ljudnivå 

från fordon i form av accelerationsljud. 

13. Mötet förklaras avslutat.  

Årsmötesprotokollet, verksamhetsberättelsen liksom den ekonomiska redovisningen 

kommer att läggas upp på hemsidan. 

Datum:  

 

 

…………..…………………………………………… ………………..………………………………………… 

Ordförande: Anders Östman Sekreterare: Sanna Lindesäng 

 

 



 

……………………………………………………….. ………………………………………………………….. 

Justerare: Britta Etterup  Justerare: Ulf Nilsson 

 


