
 

     

Sörby byalag 
Sida 

 1 (2) 

  Datum 

  2020-05-03 
 

 Styrelseprotokoll 2020-2 
Tid: 2020-05-02 

Plats: (per capsulam) 

Deltagande Erling Kjellander, Ida Johnsson, Sven-Erik Eriksson, Lena-Maria Jagorstrand, 
Jan Inge Jönhill, Steen Helweg-Andersen, Calle Hansson 

Förhinder:  – 

 
Punkt Aktivitet 

  
1 

 
Mötet öppnas 
Mötet, som på grund av pandemin hålls per capsulam, öppnades av ordförande 
Erling Kjellander. 

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes att ligga till grund för mötet.  

3 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Calle Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

4 Konstituering av styrelsen 
• Val av vice ordförande 

Ida Johnsson valdes till vice ordförande. 

• Val av kassör 
Sven-Erik Eriksson valdes till kassör. 

• Val av sekreterare 
Jan Inge Jönhill valdes till sekreterare. 

 
5 Val av firmatecknare 

Till firmatecknare för Sörby Byalag utsågs ordförande Erling Kjellander 
och kassör Sven-Erik Eriksson var för sig. 
 

6 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från byalagets årsmöte och från föregående styrelsemöte har skickats via 
mejl till alla i styrelsen 2020-03-08 (4 dagar efter årsmötet). Protokollet från styrel-
semötet godkändes för att läggas till handlingarna. Årsmötesprotokollet godkändes 
för att läggas till handlingarna.  

 

7 
 
 
 

Skrivelser och rapporter 
• Byalagets årsmöte. Deltagandet vid årsmötet var stort och Roland Kjellan-

ders berättelse med bilder från en resa på Inlandsvägen längs med Inlands-
banan uppskattades. 
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Punkt Aktivitet 
  

8 Planering av kommande aktiviteter  

• Midsommarfirandet. Vårens aktiviteter har tyvärr fått ställas in på grund av 
pandemin. Beslöts att också ställa in det årliga midsommarfirandet i och 
kring Toms lada.  

• Vad gäller höstens planerade aktiviteter fattar vi beslut vid kommande styrel-
semöte. 

9 
 

Övriga frågor 
• Inga övriga frågor fanns. 

10 Nästa styrelsemöte 
Beslut om nästa styrelsemöte fattas per capsulam senast i början av augusti.  

11 
 

Mötet avslutades 
Mötet avslutades med att ordförande och sekreterare tackade för synpunkter via 
mejl. 
 

Vid protokollet:  
 
 
……………………………………………… 

 

Jan Inge Jönhill  

Sekr. 
 
 

 

Justeras: 
 
 
………………………………………………. 
Erling Kjellander  
Ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
 
Calle Hansson 

 

 


