
   
Protokoll Årsstämma i Veberöds Byaråd 2021, gällande 2020 
 
Plats: Digitalt möte Teams 
Tid: 2021-03-02 18:30 
 
 
 
 

1. Stämmans öppnande och godkännande av föredragningslistan 
Ordförande hälsar välkomna och öppnar årsstämman.  
Stämman godkänner föredragningslistan. 
 

2. Val av mötesordförande 
Stämman väljer Anna Kristoffersson. 

 
3. Val av protokollförare 

Stämman väljer Kjell Persson. 
 

4. Val av justerare som jämte ordförande ska justera protokollet 
Stämman väljer Camilla Neptune 
 

5. Frågan om stämmans behöriga utlysande 
Stämman godkände kallelsen som utlysts på anslagstavlan vid Coop, Veberöd.nu, samt 
Byarådets Facebooksida med länk till digital uppkoppling. 
 

6. Justering av röstlängd 
Röstlängd räknas till 21 personer digitalt. 
 

7. Val av två rösträknare 
Rösträkning görs digitalt vid behov av Stefan Bäckstrand och Per-Johan Queckfeldt. 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen föredrogs. Balanserat resultat 
är 86 699,08kr. ”Vi i Veberöd” har ett eget konto med bokförda 25 000kr som ingår. 
 

9. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen för 2020 föredrogs utan anmärkning. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020 
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

11. Val av ordförande i Byarådets styrelse 
Stämman väljer Anna Kristoffersson till ordförande för en tid av 1 år. 
 
 
 
 
 
 
 



   
12. Val av övriga ledamöter och suppleanter i Byarådets styrelse 

Stämman väljer följande ledamöter enligt valberedningens förslag. 
 
Hanna Markström  Ledamot omval för en tid av 2år 
Kerstin Mårtensson  Ledamot 1 år kvar 
Stefan Bäckstrand  Ledamot omval för en tid av 2 år 
Patrik Nilsson  Ledamot omval för en tid av 2 år 
Per-Johan Queckfeldt Ledamot Nyval för en tid av 1 år 
Alexandra Christerdotter Miller Ledamot Nyval för en tid av 1 år 
Jens Patrik Nilsson  Ledamot Nyval för en tid av 1 år 
Madeleine Månsson  Suppleant Omval för en tid av 1 år 
Frederick de Grande  Suppleant Omval för en tid av 1år 
Kjell Persson  Suppleant Omval för en tid av 1 år 
Maria Gullberg  Suppleant Nyval för en tid av 1 år 
 

13. Val av revisor och suppleant 
Stämman väljer ledamöter enligt valberedningens förslag. 
Henrik Bernkull Sammankallande Omval för en tid av 2 år 
Annika Hecktor Suppleant  1 år kvar 
 

14. Val av valberedning och sammankallande i denna 
Stämman väljer valberedning enligt stämmans förslag. 
Karin Delin Sammankallande Omval för en tid av 2 år 
Inga-Lill Persson Ledamot  1 år kvar 
Marie Johansson Ledamot  Omval för en tid av 2 år 
Lis-Lott Andersson  Nyval för en tid av 1 år 
 

15. Beslut om stadgeförändringar från föregående årsstämma 
Inga förslag. 
 

16. Förslag från styrelsen 
Inga förslag. 
 

17. Motioner och förslag från Byarådsmedlemmar* 
Inga motioner eller förslag. 
 

18. Övriga frågor 
Hanna Markström frågade om de frågor som byarådet driver är dom rätta eller det finns fler 
frågor. Karin Delin hade förslag på att bevaka barngruppernas storlek i skola och förskolor så 
de inte blir för stora. 
Byarådet framför till de närvarande att förmedla frågor till byarådet när de uppstår. 
Camilla Neptune föreslog att sprida information om FÖP så att synpunkter kommer in. 
Philip Sandberg kommer till Veberöd de 12-16 april om corona läget tillåter. 
Camilla Neptune framförde tack till byarådet för det arbete som utförs. 
Ordföranden avtackade Hanna Götander och Christel Wihlborg för deras arbete i byarådet, 
samt även tack till adjungerade Roland Jönsson. 
Tack riktades också till Byarådets styrelse medlemmar från Ordföranden. 
 
 
 



   
 
 

19. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad. 
 
 

 
Vid protokollet Justeras  Ordföranden 
 
………………………. ……………………….. ………………………… 
Kjell Persson  Camilla Neptune Anna Kristoffersson 
 
 

*Alla boende inom Veberöds postområde inkl. Vomb, Silvåkra och Dörröd. 


