Byalaget Sofias byastämma 2021-05-23
Lokal: Digitalt zoommöte Tid: kl. 1600-1630
Närvarande: Jonas Hamfors, Elvira Grandin, Sara Frenk, Fabian Karlsson, Viktor
Wennberg, Victoria Percovich, Bo Bremer, Ingemar Johnn
1. Öppnande av mötet.
2. Godkännande av dagordning. Ja
3. Val av mötesordförande. Jonas Hamfors
4. Val av mötessekreterare. Elvira Grandin
5. Val av rösträknare/justerare 2 st. Sara Frenk och Bo Bremer
6. Godkännande av kallelse till stämma 2021. Ja, kallelse har skett via facebook och
byalagets hemsida.
7. Genomgång av verksamhetsberättelsen 2020. Årsberättelsen läggs upp på hemsidan.
Ordförande berättar om aktiviteter under året. Byalaget har haft sju styrelsemöten, varav de
flesta genomförts digitalt med anledning av Corona. Vårstädning med grill på
lekplatsen/Stora lekan genomfördes innan corona, styrelsen hade ett bevattningsschema för
odlingslådorna på lekplatsen på sommaren. Arbete har skett löpande med visionen en grön
lekande stadsdel: möte med kommunen i januari, Hasselgatan har gågatuskyltats,
omlotttrafik har införts på Klaragatan och Palmgatan. Styrelsen gjorde ett Malmöinitiativ i
augusti som togs upp i tekniska nämnden. Nämnden avslog men visionen lever vidare i
dialog med Malmö stad, krukor är eventuellt på gång, liksom bredare gångbanor samt
kopplingar till cykelbanan i muren vid parkeringen. Bjud din granne på ett glas genomfördes i
juni. Facebooksidan är aktiv som infokanal. Möten med Växtverket har hållits, bland annat
angående naturlekplatsen Naturmolnet.
8. Genomgång av byalagets ekonomi. Kassör Sara Frenk meddelar att 17542,90:- finns på
bankkonto samt 12392:- på BID-kontot (pengar öronmärkta för utsmyckning).
9. Revisionsberättelse. Revisor Ingemar Johnn har granskat årsbokslutet och bokföringen
samt styrelsens förvaltning i Byalaget Sofia för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31.
Revisor tillstyrker att årsbokslutet fastställs och att årets överskott, 1 056,25 kronor, förs över
i ny räkning till 2021. Revisor har skickat ut revisionsrapport till styrelsen. Se bilaga till
protokollet. Underskrivet original finns hos Jonas Hamfors. Revisor önskar delges kommande
protokoll med kontouppgifter.
10. Ansvarsfrihet. Ja
11. Inkomna motioner. Nej.
12. Medlemsavgift. Fastställs till 100:- per år. Medlemsavgifter har betalats av medlemmarna
även i år trots att avier inte kunnat gå ut som vanligt via post.
13. Valberedningens förslag.

Val av ledamöter 2 år:
Jonas Hamfors (sittande)
Fabian Karlsson (omval)
Elvira Grandin (omval)
Sara Frenk (sittande)
Viktor Wennberg (sittande)
Julia Eliasson (nyval)
Val av suppleanter 1 år:
Elisabeth Jaensson (omval)
Victoria Percovich (omval)
Val av revisor. Ingemar Johnn.
Val av revisorssuppleant. Vakant.
17. Val av valberedningen. Bo Bremer.
18. Kalendarium. Bjud din granne! Genomförs helgen innan midsommar som vanligt, den
19/6 kl 17 (på gatan) kl 18 (på lekplatsen) - Inbjudan sker via facebook. Styrelsen avvaktar
med höstplanering till efter sommaren. Preliminära kommande aktiviteter i höst är höststäd,
ljuständning och eventuellt loppis.
19. Övriga frågor. Nej.
20. Byastämman avslutas.

Justeras:
Sara Frenk

Bo Bremer

