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Kallelse Till årsmöte
Tisdag 21 april kl 19.00
i skolans matsal
Medlemmar i Gantofta Byalag är hjärtligt välkomna!
Du som inte är medlem kan bli det för 100:- och få alla förmåner.
Det kommer att finnas möjlighet att bli medlem omgående vid inträdet till mötet.
Byalagets styrelse presenterar pågående aktiviteter i byn
samt dialog med medlemmarna.
Byalaget kommer att lotta ut ett antal presentkort till närvarande medlemmar under kvällen.
Det bjuds på smörgåstårta med kaffe, te och mineralvatten.
Dagordning för årsmötet 2015-04-21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Medlemmar i Bantofta Byalag
ombedes att medtaga sina
medlemsbevis i samband
med rösträkningen.

Årsmötet öppnas
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av justerare, 2 (två) personer, som jämte ordföranden ska justera protokollet
Val av 2 (två) rösträknare
Upprättande av närvaroförteckning, 1 (en) röst per medlem
Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat
Föredragning av styrelsens årsberättelse
Föredragning av ekonomisk redovisning
Föredragning av revisionsberättelsen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
Val av ordförande för Gantofta Byalag för en mandatperiod på 2 (två) år
Val av vice ordförande för en mandatperiod på 1 (ett) år
Val av sekreterare för en mandatperiod på 2 (två) år
Val av kassör för en mandatperiod på 2 (två) år
Val av 1 (en) ordinarie ledamot för en mandatperiod på 1 (ett) år
Val av 3 (tre) suppleanter för en mandatperiod på 1 (ett) år
Val av revisor för en mandatperiod på 1 (ett) år
Val av revisorsuppleant för en mandatperiod på 1 (ett) år
Val av valberedning, 2 (två) ledamöter, varav en sammankallande för en mandatperiod på 1 (ett) år
Beslut om årsavgift för 2016
Inkomna motioner
Årsmötet avslutas

Byalagshändelser år 2014
Titanic-expert besöker skolan • Torsdag 6 februari
På torsdagen gästades årskurs 3 på Gantofta skola
av Titanic-experten Gunilla Genrup, inbjuden av
Gantoftagruppen. I ett föredrag om Gantoftas historia,
berättade Gunilla Genrup om hur vigselringen, tillhörig
Gunillas morfars syster Gerda, räddades till eftervärlden när Gerda under dramatiska omständigheter
omkom i samband med Titanics förlisning år 1912.
Föredrag om Jie-Keramik • Lördag 12 april
Gantoftas invånare bjöds in till ett föredrag om JieKeramik – det företag som kanske starkast satt
Gantofta på världskartan genom sin produktion och
export av prydnadskeramik. Föredragshållare vid det
välbesökta arrangemanget var Bertil Johnson, f.d. VD
och Jie-Keramiks konstnärlige ledare Aimo Nietsvuori.
Arrangör var Stefan Svensson, Gantoftagruppen, i
samarbete med Gantofta Byalag.
Årsmöte • Torsdag 24 april
Årsmötet samlade som vanligt fullt hus i skolans
matsal. Dagordningen genomgicks utan problem.
Avgående styrelsemedlemmarna Stefan Nilsson, Per
Karlsson och Eva Kvist-Johansson avtackades med
blommor. Så även Lotta Persson, som dock inte hade
tillfälle att själv närvara. Direkt efter årsmötet blev det
filmtajm med Sven Klevtorp och Bertil Blixt som visade
en kortfilm från såväl Helsingborgsutställningen 1903
samt en från H55, inspelad år 1955. Filmvisningen
avslutades med två inspelade intervjuer med Gantoftas
egen legendar Gustaf ”Stålfarfar” Håkansson.
Valborgsmässoafton • Onsdagen den 30 april
Valborg blev inte helt vad man från början tänkt sig. Ett
eldningsförbud, orsakat av långvarig torka och därmed ökande brandrisk, skrinlade definitivt planerna
på den traditionella valborgsbrasan. Denna kompenserades dock med ett fackeltåg från Möllans Livs ner
till p-platsen invid Råå-åns dalgång för korvgrillning
och sångframträdande.

Gantoftadagen • Lördag 24 maj
Gatoftadagen är ett arrangemang bestående av
loppis för både vuxna och barn, hantverksförsäljning,
barnlekar i inhyrd hoppborg samt en guidad historie
vandring genom Gantofta.
Midsommarafton • Fredag 20 juni
Midsommarfirandet blev som vanligt årets höjdpunkt
med ringdans kring midsommarstången, lekar och
tävlingar. Storpublik med picknic-korgar i gröngräset
bidrog till en glad feststämning. Fiskedamm och lotteriförsäljning spädde på kassan, avsedd att bekosta
kommande händelser i byalagets regi.
Fiber till Gantofta • September
Då gick starten för att informera om möjligheterna till
att erhålla fiberoptisk kabel i Gantoftas villor. En stort
steg för att hänga med i den digitala utvecklingen
(internet, telekommunikation m.m.) och därmed också
öka värdet på sin villa.
Ullared • Söndag 12 oktober
Klockan 07.00 avgick den av Byalaget inhyrda bussen
till Ullared från busshållplatsen vid Möllans Livs. En
inköpsresa som blev en repetition av föregående års
bussresa till samma mål. Välplanerad hemkomst vid
18-tiden till utgångsplatsen.
Nattvandrare i Gantofta – första
informationsmöte • Tisdag 9 december
Det blev ett välbesökt möte med Janne Lundholm
från www.nattvandrare.nu som informerade.
Ulf Hansson från Gantofta Byalag är samordnare av
nattvandring. Beslut togs i styrelsen samma kväll att
etablera en nattvandringsgrupp.

40 km/h i byn

Från och med den 15 april
kommer den högsta tillåtna
hastigheten vara 40 km/h.
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