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Hej kära medlemmar i byalaget.
Det drar ihop sig till årsmöte för Flisby Östra Byalag och därmed dags att resumera förra året 2020. Som alla säkert
är medvetna om går det en pandemi över Sverige och därav en massa restriktioner från Hälsomyndigheten och
regeringen. Det gör att även vi från Styrelsen måste ta hänsyn och visa respekt.
Eftersom vi inte får ha mer än 5 deltagare i en samlingslokal så lär det bli svårt att genomdriva ett fullgott årsmöte.
Vi har varit i kontakt med Bygdegårdens riksförbund huruvida vi ska kunna göra. Av dem fick vi 3 olika alternativ:
1. Möte över internet över Teams
2. Telefonmöte där man kan koppla upp sig upp till 100 medverkande. (pris: 150:-/timma)
3. Skriftligt med så kallat Per Capsulam
Av dessa 3 alternativ tyckte vi att Per Capsulam skulle fungera bäst för byalaget. Per Capsulam innebär att man
skickar ut dagordning samt föreslagna val och svar (Det finns att läsa på Bygdegården riksförbunds hemsida för mer
info). Var och en får gå igenom alla underlag och sedan gärna svara eller kommentera.
Utskicket vi kommer göra är då en så kallad inbjudan som ska göras 14 dagar innan årsmötet. Eftersom ni får alla
underlag från dag 1 så har man alltså 14 dagar på sig att återkomma ifall man vill kommentera eller ändra något.
Verksamhetsberättelsen för förra året är kort. Ungdomssektionen höll i februari en pulkadag i Knutstorp med
tjugotalet deltagare, samt träffades ungdomssektionen ett antal gånger i början av året för buggkurs. Senare på
våren hölls en cykelutflykt till Högelid, samt städdag av bygdegård och badplats.
Då vi inte har kunnat ha någon verksamhet under Covid-19 pandemin så har även styrelsen inte haft mycket att göra
heller. Man kan säga att hela 2020 har varit “fryst”. Därför har vi också, vilket ni kommer att se i utskicket heller inte
gjort några större ändringar vad gäller organisationen. Från styrelsens sida vill jag tacka Fredrik Ek och Ted Adolfsson
som avböjt omval, och ser fram emot att välkomna Kristina Lindh och Elin Havskog som nya ledamöter enligt
valberedningens förslag. Förutom dessa ändringar i styrelsen tycker vi det känns mest rätt att “frysa” organisationen
och hoppas på att pandemin tinar upp under 2021 så vi kan komma tillbaka och starta upp all aktivitet och
verksamhet.
I följande dagordning finner ni de beslutspunkter byalaget måste fatta beslut kring, tillsammans med styrelsens och
valberedningens förslag till beslut. Notera att vi kommer hantera förslag till verksamhet för 2021 vid senare tillfälle
då det i dagsläget inte går att säga något om hur Covid-19 pandemin utvecklar sig och påverkar vår verksamhet. Vi
tar ej heller i detta Per Capsulam möte upp eventuella övriga frågor. Det får vi avhandla när vi kan träffas och
kommunicera under lite enklare former.
Har ni frågor så svara jag gärna på era frågor gällande “Per Capsulam”
Övriga funderingar, frågor eller om ni vill kommentera så går det bra att ringa vem som i styrelsen. Tack för ordet.
Håll ut, Håll i. Det blir bättre tider.
Med vänlig hälsning
_
Rune Granath, ordförande
Flisby Östra Byalag och Bygdegårdsförening

Dagordning Per Capsulam
Nedan följer valberedningens och styrelsens förslag till beslut angående de punkter föreningen måste fatta beslut
om. Kommentar eller avläggande av röst som avviker från beslut nedan ska presenteras för styrelsen inom 14 dagar
från distributionen av dessa handlingar, dock senast den 2021-02-19.

Beslutspunkt
Fastställande av
resultat och
balansräkning enligt
bifogat underlag
Beslut om
ansvarsfrihet för
styrelsen
Fastställande av antal
styrelseledamöter
Val av ordförande
Val av övriga
ledamöter i styrelsen

Val av övriga
kommittéer

Rätt att teckna
föreningens firma
Val av revisor jämte
suppleanter
Val av ombud och
suppleanter till
bygdegårdsdistriktets
stämma (2 ombud)
Regler och belopp för
medlemsavgift till
föreningen och hyra av
bygdegården

Val av valberedning

Förslag
Enligt bokslut 2020 - se bilaga 1

Beslut
Godkännes

Ansvarsfrihet beviljas – se bilaga 3

Godkännes

6 ordinarie vuxna, 4 ungdomar

Godkännes

Enligt valberedningens förslag (se bilaga 2)
Godkännes
Rune Granath, på 1 år
Enligt valberedningens förslag (se bilaga 2)
Godkännes
I tur att avgå är Fredrik Ek, PerÅke Carlsson, samt Christina Beckman Johansson.
Fredrik Ek har avböjt omval, valberedningen föreslår nyval av Kristina Lindh,
Hammarsberg på 1 år, samt omval av PerÅke Carlsson och Christina Beckman
Johansson på 2 år.
Till ungdomsledamöter föreslår valberedningen nyval av Elin Havskog som
ersättare för Ted Adolfsson som avböjt omval, samt omval av Maria Johansson,
Julia Havskog samt Gustav Sand. Samtliga på 1 år
Enligt valberedningens förslag (se bilaga 2)
Stugfogdar, Rolf Rofors, Lasse Andersson
Sportkommitté, Lasse Sand, Kalle Sand, Per Åke Carlsson, Kjell Karlsson
Badplatskommitté Erik Wärnberg, Per Ola Pettersson, Patrik Havskog, Mikael
Karlsson
Ordförande och kassör var för sig

Godkännes

Godkännes

Enligt valberedningens förslag (se bilaga 2)
Godkännes
Lars Lagneby och Anders Jonsson på 1 år, suppleant Birgitta Forsberg
Ordförande Rune Granath samt ytterligare en ur styrelsen att utses av styrelsen Godkännes

Förslag om oförändrade regler och belopp:
Godkännes
Enskild medlem 50kr, familj 100kr.
Hyra av bygdegården medlem 300kr vardag, 500kr helg
Hyra av bygdegården icke-medlem 450kr vardag, 700kr helg
Helg lika med 1,5 dag. Duka dag innan och städa dag efter.
Föreningar med anknytning till bygden hyr för samma kostnad som medlemmar
Erik Wärnberg sammankallande, Lasse Sand
Godkännes

Justeringsmän för kontroll av protokoll för Per Capsulam årsmöte 2021
Rolf Rofors, Lasse Sand
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