
Protokoll från Maramö byalags årsmöte 2013-04-07 
 

1. Markus förklarar mötet öppnat. 
2. Kallelse och dagordning godkänns. 
3. Mötesordförande sittande Markus Johansson. 
4. Mötessekreterare sittande Camilla Gustafsson. 
5. Justerare tillika rösträknare Lennart Jansson och Tony 

Schöneck. 
6. Verksamhetsberättelsen redovisad och godkänd. 
7. Kassaredogörelse: Ingående från 2011 är 28366 kr 

Inkomster är 38572 kr Utgifter är 17224 kr  
    Behållning är 49711 kr. 
8. Revisorerna godkänner kassaredogörelsen. 
9. Styrelsen ges ansvarsfrihet. 
10. Val av ordförande sittande Markus Johansson. 
11. Val av två revisorer och en revisorsuppleant mandattid 

ett år sittande Joakim Regnander och Camilla Johansson 
ordinarie och Christian Råberg suppleant. 

12. Beslut om pengagåva 2000 kr till vårt fadder barn. 
13. Medlemsavgift 100 kr per hushåll och år 

inbetalningskort kommer att skickas ut. 
14. Beslut om aktiviteter under 2013 och ansvariga till 

dessa. 
• Städning, 4 maj kl 09.00 kom alla som kan. 
• Bygge av grillplats, 4 maj. Hasse och Lennart är 

sammankallande. Markus ser till att cementring 
kommer på plats, Hasse har stockar som sågas till 
bänkar Lennart har såg till detta Åke kan hjälpa till 
att transportera dem.  

• Gökotta 9 maj kl 08.00, Ros-Marie och Karin är 
sammankallande. 

• Midsommarfirande 21 juni kl 11.00 (vi klär stången 
kl 10.00)Maria och Tony är sammankallande. 

• Kräftskiva 7 september Markus och Linda, Jocke 
och Camilla är sammankallande. 

• Missionsauktion och lucia slår vi ihop i år och det 
blir den 8 december kl 16.00 Lisa, Maria och 



Camilla G är sammankallande. Lisa kollar med 
Hans Andersson om han kan hålla i klubban denna 
dag. 

15. Övriga frågor 
• Hemsidan besöktes av 5342 st förra året. Året 

innan besöktes hemsidan av 4836 st och hittills i år 
har ca: 4200 besökt den. Det får vi nog tacka 
Maramötet för.  

• Toalett och avlopp har Patrik Gustavsson kollat upp 
och vi bör klara oss med 30.000 kr men vi måste 
jobba vidare på detta för att se om en tank är 
tillräckligt och det måste bli hållbart med vatten 
brunnen som vi delar med Åke. Vi kom överrens om 
att kostnaden upp till 30.000 kr är ok. Patrik kan 
rörmokeriet, kalle kan elen och Camilla J kollar om 
Peter kan gräva. Vi måste kolla vad det kostar att 
tömma och hur vi ska finansiera tömningarna, tex. 
Hyreshöjning. Styrelse jobbar vidare på detta 
tillsammans med Åke.   

 
 
Camilla Gustafsson 


