PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED RÖTTLE BYALAG.
Tid: 2011-08-06
Plats: Krogen Röttle
Närvarande: Agneta Börjesson, Bertil Badman, Ulla-Britt Simm, Håkan Norén, Ulla Norén, Lennart
Johansson, Ingrid Wetter-Johansson, Kenneth Johansson, Mia Simm, Fredrik Muckenhirn, Sigbritt
Martinsson, Lennart Ulming, Gun-Britt Ulming, Maj Johansson, Carl-Göran Kvist, Brita Libéus, Göte
Johansson, Ann Cardell, Stellan Cardell, Björn Bredås, Klemens Karlsson, Ing-Britt Quarfordt.
§ 1. Öppnande.
Mötet öppnades av ålderman Agneta Börjesson, som hälsade alla hjärtligt välkomna.
Parentation hölls för Jahn Secis, som hastigt avled under året.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 3. Kallelsen till stämman.
Mötet ansågs i behörig ordning utlyst.
§ 4. Val av ålderman för stämman.
Till att leda dagens stämma valdes Agneta Börjesson.
§ 5. Val av byskrivare för stämman.
Till att föra dagens protokoll valdes Bertil Badman.
§ 6. Val av protokollsjusterare.
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingrid Wetter-Johansson och Björn Bredås.
§ 7. Verksamhetsberättelsen.
Ålderman Agneta Börjesson läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.
§ 8. Kassarapport och revisionsberättelse.
Byskattmästare Håkan Norén redogjorde för det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret.
Revisionsberättelsen lästes upp.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för byrådet.
Byrådet beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10. Val av ålderman.
Till ålderman för ett år valdes Agneta Börjesson.
§ 11. Val av bisittare.
Till bisittare för två år valdes Anneli Hörling, Håkan Norén och Lars Fredenwall.
§ 12. Val av revisorer.
Till revisor för 2 år valdes Jan-Eric Eckerby och Jan-Åke Sundbring.

§ 13. Val av festkommitté.
Till att ingå i festkommittén valdes Agneta Börjesson, Eva-Lena Jonsson, Ann-Marie Stendahl,
Annelie Hörling, Marie Ulming Kuttii, Rolf Andersson och Göte Johansson. Sammankallande i
festkommittén utses inom festkommittén vid senare tillfälle.
§ 14. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Kenneth Johansson, sammankallande och Lennart Ulming.
§ 15. Årsavgiften.
Årsavgiften fastställdes till oförändrad 50 kr.
§ 16. Förslag från byrådet till årsmötet.
Ett förslag till nya stadgar föreligger.
Efter vissa justeringar beslutar årsmötet att godkänna de nya stadgarna för Röttle byalag,
samt att skicka dessa vidare till ytterligare en bystämma för att vinna laga kraft.
§ 17. Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit i tid.
§ 18. Övriga frågor.
• 50-års-firande – Beslutades att byalagets 50-årsfest hålls på Västanå slott i augusti 2011.
• Övriga aktiviteter diskuterades. Ingrid Wetter Johansson fick i uppdrag att höra med Svenska
kyrkan i Gränna om att ordna en friluftsgudstjänst vid Krogen.
• Ulla-Britt Simm föreslår att en arbetsgrupp för vårdandet och skötsel av krogen bildas. – Claes
Rundqvist, sammankallande, Kenneth Johansson, Håkan Norén, Lennart Ulming och Mia
Simm väljs till arbetsgrupp för vårdande och skötsel av krogen.
• Inventarieförteckning – Lennart Ulming har fotograferat och dokumenterat inventarierna i
krogen. En cd-skiva med denna information kommer att lämnas till byrådet.
• Diskussion fördes hur vi bäst når medlemmar med information.
• Mia Simm påtalar att skrivelsen, till Jönköpings kommun, angående reparation av bryggan i
hamnen måste skickas in.
§ 19. Avslutning.
Åldermannen förklarar årsmötet för avslutat och tackar medlemmarna för ett gott arbete under det
gångna året.
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Verksamhetsberättelse för Röttle byalag 2010-07-01 — 2011-06-30
Byrådet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Agneta Börjeson, ålderman
Bertil Badman, byskrivare
Håkan Norén, byskattmästare
Lars Fredenwall, bisittare
Claes Rundqvist, bisittare
Eva-Lena Jonsson, bisittare
Revisorer har varit Jan-Åke Sundbring och Jan-Erik Eckerby.
I festkommittén har ingått Eva-Lena Jonsson, Göte Johansson, Rolf Andersson, Ann-Marie Stendahl,
Agneta Börjesson, Marie Kuutti, Susanne Rundqvist och Anneli Hörling
Valberedningen har haft följande sammansättning:
Lennart Ulming och Kenneth Johansson.
Krogvärd har varit Ingrid Wetter-Johansson.
Antal medlemmar i föreningen är 91 personer.
Augusti
Årsmötet för 2010 hölls första lördagen i augusti med årsmötesförhandlingar och sedvanligt fika. En
välbesökt bakluckeloppis hölls på stora grusparkeringen näst sista söndagen.
September
Två arbetsdagar genomfördes då det bland annat röjdes sly och grillades korv.
Oktober
Under Laxens dag visades film och såldes laxsnittar och korv.
December
Elementen i Krogen byttes ut till nyare med bättre termostat. En julknytis hölls i Gränna
orienteringsklubbs stuga. Ett 20 tal vuxna och barn var med. Vi hoppas på en upprepning nästa jul.
April
En ny kylfrys köptes in då den gamla gick sönder under vintern. En städdag genomfördes då bland
annat Krogen ställdes ordning för sommaren. Många var med och städade och grillade korv efteråt.
Röttle hade för första gången en egen valborgsmässoeld. Det kom ett 20-tal personer trots kylan.
Maj
Den 8 maj var det Röttledagen, som är ett samarbete mellan museet, hembygdsföreningen,
länsstyrelsen, skogsstyrelsen och byalaget. Byalaget organiserade en hantverksmarknad och hade
kaffeservering med ostkaka i Krogen. Det var fint väder och mycket folk kom. En bakluckeloppis
hölls på Mors dag. Den var inte lika välbesökt som höstens, kanske var det fel dag. I maj genomfördes
också en plantbytardag. Ansökan om att få bidrag för att renovera skorstenen i Krogen avslogs igen.
En ny ansökan bör lämnas in.

Juni
Midsommar förbereddes på kvällen innan. Många kom och hjälpte till med att sätta upp tält, ta fram
bänkar och klä stången trots det dåliga vädret. Dagen avslutades med en knytis.
Midsommarfesten invigdes av Ingrid Wetter-Johansson och hon höll sedan i dansen. Daniel Badman
spelade fiol och Markus Nordin spelade dragspel. Efter dansen bjöds barnen på glass. Kaffe med
hembakt bröd serverades. Uppskattningsvis kom 500 besökare. Chokladhjulet, gossedjurslotteriet,
fiskdammen och kaffeserveringen gav en rekordintäkt.
Övrigt
Krogen har varit uthyrd fyra gånger bland annat till ett bröllop. Under sommaren har Agneta Börjeson
hyrt Krogen på söndagar för sitt kafé.

Alla som på olika sätt har bidragit till att göra aktiviteter och annat möjligt ska ha ett stort tack.
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Agneta Börjeson
Ålderman

RÖTTLE BYALAG
Bokslut för tiden

2010-07-01—2011-06-30

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Behållning arrangemang
Hyra av krogen
Bidrag

5350:25131:2200:7450:__________
40131:-

Summa intäkter
UTGIFTER
BG
Elräkningar
Div. inköp
Försäkring
Sophämtning
Slamtömning
Elradiatorer
Kyl/frys
Summa utgifter

780:6938:12942,48
2091:1270:1361:3775:5344:___________
34541,48

Periodens vinst

5589,52

BALANSRÄKNING

2011-06-30

Ingående balans
BG
Kassa
Årets vinst
Summa

45488,88
1623,00
5589,52
__________
52701,00

Utgående balans
BG
Kassa
Summa
Röttle 2011-08-10
Håkan Norén/Kassör

52701,00
0,00
__________
52701,00

