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Protokoll från Årsmötet 19 mars 2015  

i Pingstkyrkan i Ärla. 

§1 Årsmötet öppnas av ordföranden  
Calle Bergman önskade välkommen till mötet och öppnade detsamma. 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Calle Bergman valdes till mötesordförande för Årsmötet 

Eirik Isene valdes som protokollförare för Årsmötet 

§3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Mötet ansåg att Årsmötet var kallat på behörigt sätt. 

§4 Val av Protokolljusterare och rösträknare 
Henry Aldrin och Thomas Johansson valdes enhälligt som rösträknare 

och protokolljusterare. 

§5 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes enhälligt. 

§6a Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 
Verksamhetsberättelsen finns att läsa och skriva ut från Ärla Byaråds 

hemsida: www.ärla.se Verksamhetsberättelsen förevisades via projektor 

på en stor TV-skärm så alla kunde följa skrivningen när Calle Bergman 

gick igenom densamma. 

Ärlabadet Ebbe Bergström och Calle Bergman berättade om vad som 

gjorts och vilket läge vi har idag.  

Fritidsgården Melinn Arvidsson redogjorde för den enkät som 

hon och Joseph Johansson gjord bland Ärlas elever i avgångsklasserna. 

Hennes arbete fick stort beröm. 

Varborgsfirandet Här finns ett delat ansvar mellan Pingstkyrkan, 

Ärla IF och Byarådet med ett inarbetat gäng volontärer. 

HLR Thomas Johansson håller i denna fråga. Räddningstjänster 

avser att hålla ett antal kurser i HLR under sommar/höst 2015. 

Anskaffning av en hjärtstartare kan bli aktuellt senare. 
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Utegym vid Brandstationen Thomas Johansson håller även i 

denna fråga. Förhoppningen är att Räddningstjänsten anordnar ett 

utegym vid Brandstationen.  

Ärladagen Jannica och föreningen Omsorg anordnar Ärladagen 29 

augusti. 

www.ärla.se Eirik Isene håller tills vidare i denna webbplats. 

Hör av er till honom med synpunkter på innehåll. 

Målsättning för Ärla Byaråd   Calle gick igenom skrivningen i 

Verksamhetsberättelsen.  

Enhälligt beslut: Verksamhetsberättelsen godtogs och kunde läggas till 

handlingarna.  

§6b Styrelsens förvaltningsberättelse för 2014 
Calle och kassören Torgny Andersson förklarande att Ärla Byaråd under 

föra året inte haft någon ekonomi alls och att det därför heller inte fanns 

något att rapportera eller revidera. 

Det har varit problematiskt att överföra kapital från den nedlagda 

Fastighetsägarföreningen till Ärla Byaråd. 

Det kan konstateras att det nu finns över 150 medlemmar i Ärla Byaråd. 

§7 Revisionsberättelse för 2014 
Av samma anledning som under §6b finns ingen revisionsrapport. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014. 
Enhälligt beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2016. 
Styrelsen förslog oförändrat medlemsavgift för 2016 vilket beslöts 

enhällig. 

§10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
Det fanns inge motioner att behandla. 
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§11 Behandling av förslag till nya projekt  
Calle Bergman visade ett förslag som kommit till Ärla Byaråd om en 

”Container-Mack”. Företaget Smart vill sätta upp container-mackar i 

samhällan liknande Ärla. Det behöves någon som kan hålla i och driva 

denna fråga till ett beslut. 

Det nåddes enighet om två projekt: 

 Att komma till rätta med trafiken på länsvägarna genom Ärla och 

ev. få bussbolaget att börja utnyttja den gamla busstationen igen. 

 Att jaga på projektet med cykelbana från Eskilstuna till Ärla och 

förmå ansvariga att börja i Ärla. 

Det finns intresserade som vill driva dessa två projekt.  

§12 Beslut om verksamhetsplan och budget för 2015. 
Verksamhetsplanen = De projekt som drivs under Ärla Byaråd och som 

finns redovisade på Ärla Byaråds hemsida www.ärla.se  

Verksamhetsplanen godkändes enhälligt. När det gäller budget för 2015 

är det svårt att lägga en sådan eftersom vi inte vet kostnaderna för de 

enskilda projekten. Calle drog ett förslag som godkändes enhälligt.  

§13 Val av ordförande i Byarådet för en tid av 1 år. 
Calle Bergman valdes enhälligt till ordförande för Ärla byaråd med två 

års mandattid. 

§14a Val av styrelseledamöter. 

Följande ledamöter valdes enhälligt för en tid av två år 

 Eirik Isene 

 Ebbe Bergström 

 Torgny Andersson 

 Max Söderberg 

§14 b Val av suppleanter 
Följande suppleanter valdes enhälligt för en tid av ett år 

 Jill Nordgren 

 Bo lagerfalk 

 Oskar Gindemo 
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§15 Val av revisorer samt suppleanter för 2015. 
Berndt Andersson och Bengt Andersson valdes enhälligt. 

§16 Val av Valberedning 3 personer 
Hela valberedningen omvaldes enhälligt: Roger Fransson, Tommy 

Ljungkvist och Henry Aldrin. 

§17 Övriga frågor 
Diskuterades: nedtagning av träd vid Ärlabadet och eventuella åtgärder i 

pulkabacke vid badet och slangbacke vid gamla stationen. 

§18 Mötesordföranden avslutar mötet. 
Mötesordföranden avslutade Årsmötet. 

§19 Nya ordföranden för Ärla Byaråds styrelse avslutar mötet. 
Calle Bergman tackade för förtroendet och för intresset och avslutate 

mötet 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________ 

Ordförande Carl-Göran Bergman  Sekreterare Eirik Isene 

 

 

___________________________________ ___________________________ 

Justerare Henry Aldrin   Justerare Thomas Johansson 
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