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fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2018-04-25 

i Hynnenäs Bygdegård 
 

Närvarande ur sockenstyrelsen: 

Therese Stjärnkrans, Emma Brennander, Mats Runeson, Tomas Olofsson, Rolf Erlandsson, 

och Mimmi Svensson. 

 

Övriga närvarande: 

25 stycken övriga närvarande. 

 

 

• Presentation – Skrönor från Västra Torsås 

Kvällens föreläsare var Mats Lindström som berättade skrönor från Västra Torsås. 

 

§  1 Sockenrådsstämman öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsstämman. 

 

§  2 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare 

Till ordförande för sockenrådsstämman valdes Therese Stjärnkrans. 

Till sekreterare för sockenrådsstämman valdes Emma Brennander. 

Till att, jämte ordföranden, justera protokollet för sockenrådsstämman valdes Rolf Erlandsson 

och Tommy Eriksson. 

 

§  3 Fastställande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§  4 Fråga om kallelse till sockenrådsstämman 

Stämman godkände kallelsen. 

 

§  5 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sekreteraren, Emma.B. föredrog verksamhetsberättelsen. 

Stämman godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. 

 

§  6 Balans- och resultaträkning 

Kassören, Mimmi Svensson, föredrog balans- och resultaträkningen för år 2017 som lades till 

handlingarna. 

 

§  7 Revisorernas berättelse 

Tommy Eriksson, föredrog revisionsberättelsen som tillstyrkte att: 

• Balans- och resultaträkning fastställs. 

• Resultatet balanseras i ny räkning. 

• Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

§  8 Fråga om ansvarsfrihet för sockenrådets styrelse 

Stämman beviljade sockenrådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med revisorernas 

tillstyrkan i § 7 ovan. 
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§  9 Fastställande av balans- och resultaträkning 

Stämman beslöt att godkänna balans- och resultaträkningen. 

 

§ 10 Fråga om antal styrelseledamöter 

Stämman fastställde förslaget om sju (7) styrelseledamöter. 

 

§ 11 Val av ordförande för Sockenrådet 

Mats Haraldsson föredrog valberedningens föreslag. 

Enligt valberdningens förslag omvaldes Therese Stjärnkrans, Rubbatorp, som ordförande för 

ett år. 

 

§ 12 Val av styrelseledamöter 

Enligt valberedningens förslag sitter Emma Brennander, Mimmi Svensson och Rolf 

Erlandsson kvar i ytterligare ett år. 

Enligt valberedningens förslag nyvaldes Stina Gyllensten, Cloé Lucas och Dagar Groblad för 

två år. 

 

§ 13 Fastställande av intresseorganisationer och dess representanter i 

 sockenrådet 

Stämman fastställde att vi bestämmer det vid behov.  ./. 

 

§ 14 Val av representanter utan särskild föreningstillhörighet 

Stämman fastställde att vi bestämmer det vid behov.  

 

§ 15 Val av två revisorer och revisorsuppleant 

Som revisorer omvaldes Ture Petersson och Tommy Eriksson med Elias Turesson som 

revisorsuppleant. 

 

§ 16 Val av ledamöter till förvaltningsgruppen Nybygdenarvet 

Som ledamöter omvaldes Ingvar Andersson och Örjan Riis. 

 

§ 17 Val av valberedning 

Som valberedare omvaldes Mats Haraldsson (sammankallande) och nyval av Urban Spjuth. 

 

§ 18 Revidering av stadgar 

Therese Stjärnkrans föredrog sockenstyrelsens förslag om ändring av stadgarna: 

Sockenstyrelsens förslag är bifogat detta protokoll. 

Stämman beslöt med mer än 2/3 majoritet sockenstyrelsens förslag om ändring av stadgar. 

 

§ 19 Behandling av de förslag som ställts till sockenstämman eller väckts av 

sockenrådet eller lämnats av sockenrådet  

Inga inkomna. 

 

§ 20 Övriga frågor. 

Det finns pengar under posten ändamålsbundna medel som man tidigare har fått för att kunna 

införskaffa skyltar till grannsamverkan. Dessa pengar har inte behövt då man fick skyltarna. 

Förslag om att de pengar som finns under posten ändamålsbundna medel ska tillföras 

sockenrådets kassa kom in från revisorerna. Mötet tog beslut om att det skulle göras. 
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§ 21 ”Årets Västra Torsåsbo 2017” 

Madeleine Ströberg Edvardsson och Håkan Edvardsson hade enhälligt utsetts och hyllades 

traditionellt med ett inramat diplom och blommor samt applåder. Motiveringen lästes upp av 

Therese S. 

 

§ 22 Avslutning 

Therese S., tackade de närvarande för förtroendet och visat intresse samt förklarade 

sockenrådsstämman avslutad. 

 

 

Vid protokollet:   Justering: 

 

 

 

    
Emma Brennander, mötessekreterare  Therese Stjärnkrans, mötesordförande 

 

 

     

 
    Tommy Eriksson 

 

 

     

 
    Rolf Erlandsson 


