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Holsljunga Byalag        Protokoll årsmöte   
 
 
Plats : Abrahams Pub           Tid: 2008-03-16 kl. 17.00 
 
 
Styrelseordföranden Margaretha förklarar årsmötet öppnat 
 
Till justerare väljs Göta Ihrén och Margit Johansson 
 
Mötet inleds med att den nya kommunutvecklaren Fredrik Dahl presenterar sig och delger årsmötet 
att hans uppdrag innebär att ha kontakt med byalag och organisationer i kommunen. Uppdragets 
syfte är att se vilka utvecklingsplaner som kan finnas för de olika kommundelarna och hur 
kommunen kan hjälpa till med förverkligandet. Han skall fungera som en länk mellan 
kommuninvånarna och kommunen. Mycket av framgången med uppdraget avgörs av att byalagen 
är aktiva och har täta kontakter med Fredrik som på så vis ökar sin kännedom om 
kommundelarnas behov. Årsmötet ser fram emot ett gott samarbete med Fredrik och önskar 
honom lycka till och tackar för att han kom till mötet. 
 
1.  Godkännande av dagordningen 
    Dagordningen godkänns   
 
2. Val av mötesordförande 
    Till mötesordförande väljs Margaretha Litzell 
 
3. Val av mötessekreterare 
    Till att föra årsmötets protokoll väljs Rolf Järphag 
 
4. Verksamhetsberättelse 
    Ordföranden läser  upp verksamhetsberättelsen från år 2007 för årsmötet. 
    Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen. 
 
5. Kassaberättelsen  
    Kassören lämnar redogörelse för inkomster och utgifter under år 2007. 
     Inkomsterna under året har sammanlagt varit 53..978 kr och utgifterna 49.287 kr. 
     Behållningen uppgår vid året slut till 212.535 kr 
    Årsmötet godkänner kassaberättelsen. 
 
6. Revisionsberättelse 

Revisorerna lämnar rapport om byalagets bokslut och meddelar att inga anmärkningar riktas 
mot bokföring och bokslut avseende byalagets räkenskaper för år 2007.  

 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
    Årsmötet lämnar ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2007. 
 
8. Val av ordförande för år 2008 
     Då ingen åtagit sig uppdraget som ny ordförande i byalaget för år 2008 innan årsmötet, ges  

styrelsen i uppdrag att utse ordförande.  
 
9. Val av styrelse för år 2008 
     Att ingå i styrelsen för år 2008 väljs följande: 
    Anna-Karin Ivarsson/ Lindgårde kassör   omval 
    Ulla-Britt Backfich                                  omval  
    Bjarne Turgren                       omval  
    Annelie Bruno                       omval 
    Margaretha Litzell                                   omval 
    Elinor Larsson                       nyval  
    Lisbeth Andersson                       nyval  
 
    Avgående ledamöter är  
    Jörgen Grandén 
    Lena Andersson 
    Rolf Järphag 
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10. Val av revisorer 
       Årsmötet väljer  följande revisorer för år 2008 
       Gun Svensson  omval 
       Erna Lindqvist  omval 
       
       Revisorssuppleant  
       Ulf Litzell  omval 
 
11.  Val av kommittéer 
       Årsmötet väljer  följande kommittéer för år 2008 
       Värdinnor 
       Lena Jansson  omval 
       Taina Ferm  omval 
 
        Valborgsfirandet (ej elden) 
        Inga-Kajsa Johansson  omval 
        Annika Wixe  omval 
 
       Valborgsmässoelden 
        Hemmetföreningen.  omval 
 
        Äldrekommittén 
        Eila Magnusson  omval 
        Siw Järphag  omval 
 
        Idrottshallskommittén   
        Tage Johansson  omval 
        Göran Svensson  omval 
        Bengt Persson  omval 
        Stefan Gustafsson  omval 
 
        Spegelredaktionen 
        Göran Svensson, sammankallande nyval 
        Lisbeth Andersson  nyval 
         
       Leif Johansson bistår vid behov med teknisk hjälp. 
  
 
       Valberedning 
        Anna-Karin Ivarsson/Lindgårde omval 
        Siw Järphag      omval 
 
        Cykelfestkommittén 
        Väljs av kommittén själva vid varje tillfälle 
 
        Holsljunga rastplats  
         Rolf Järphag 
         Arne Terol 
         Östen Grotell  

Lars Gustafsson 
         Tage Lövstedt 
         Astor Carlsson 
         Gun Svensson 
         Rolf Magnusson 

Bengt Persson 
Lars Erik Turgren 
Erik Svensson 
Tore Björendahl 
Allan Svensson 
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12.    Spegelns framtid 
Ordföranden redogör för de problem som uppstått med att ta fram en nytt nummer av 
lokaltidningen Spegeln. Tidigare redaktionen och redigerare har hoppat av  uppdraget. 
Glädjande löses frågan under mötet då Göran Svensson och Lisbeth Andersson anmäler sig 
som villiga att utgöra redaktion för  tidningen och i första hand ta fram ett nummer  under 
året. 
Deltagare på årsmötet åtar sig också att ordna någon eller några som är villiga att 
sammanställa tidningen. 

 
13. Stoff till Trivselbygdens tidning 

Ett nytt nummer av Trivselbygdens tidning är nu aktuellt och redaktionen för tidningen har 
kommit med förslag till artiklar avseende Holsljunga. Årsmötet ställer förslag på att ersätta 
vissa av de föreslagna artiklarna med artiklar om Holsljunga idrottshall, en anläggning för 
många aktiviteter, ett nytt bostadshus i Holsljunga, ungdomar som satsar på Holsljunga 
genom att bygga eller köpa hus, Anitas Handel, en affär med utomordentlig service, 
Holsljunga loppmarknad, Holsljunga skola, en skola med växande barnantal. 

 
14.    Trivselbygdens dag 6 juni 

   Organisationen för Trivselbygden har  föreslagit  att den 6 juni skall vara trivselbygdens dag 
och       firas med att föreslå att bygdens kaféer och andra näringsställen är öppna och 
genom någon form av erbjudande får  bygdens invånare att gå ut och träffas för att träffas 
och känna samhörighet.   

 
15.    Förråd Marknadsstånden 

   Ett nytt öppet förråd är under  uppförande på Stråvi festplats, för att i första hand förvara       
marknadsstånden.  

     
16.     Holsljungabroschyren 

   Den nu aktuella Holsljungabroschyren var ursprungligen framtagen för att omfatta året 2006 
och     2007. Broschyren är dock så aktuell och finns kvar i sådant antal att den kan delas ut 
även år 2008. Årsmötet beslutar ge styrelsen i uppdrag att under 2008 utarbeta och ta fram 
en ny broschyr för år 2009 och framåt.     

 
 
17.    Skötsel och underhåll av Näset  
         Frågan om Näsets framtida skötsel och underhåll har aktualiserats av nya  

Hemmetföreningen. 
   Skötseln av Näset sker ju idag framförallt  av eldsjälarna makarna Jonsson på Stomsborg och  

         makarna Bergsten på Bredgården, ett arbete som blivit alltmer betungande beroende på 
senare års väderlek. Hemmetföreningen  framför  uppfattningen, vilken delas av  årsmötet, 
att Näset är en angelägenhet för alla Holsljungabor, som i större utsträckning bör hjälpa till 
med skötseln av Näset. Stigarna och anläggningarna är också i behov av en större 
upprustning, då väder och vind orsakat stora skador.   
Byalagets styrelse har  tidigare beslutat att stödja skötsel och underhållsarbete på Näset  
ekonomiskt. 
Årsmötet är övertygade om att Holsljungaborna är villiga att hjälpa till med underhållet. Dock 
fordrar ju detta att Hemmetföreningen står för organisation och förberedelser samt 
framställan till invånarna att hjälpa till.  
 

18.    Friskvårdsgrupp  
Motion är en viktig del för människors välbefinnande och hälsa. Detta är inte minst viktigt för  
äldre. Sekreteraren Rolf Järphag har som ett led i att få igång en grupp försökt att starta en 
promenadverksamhet, där man en gång i veckan går en runda. Årsmötet tillstyrker förslaget 
och uppdrar åt sekreteraren att under våren starta en återkommande vandringsaktivitet. 

 
19.    Hur satsar vi på ungdomen 

Ett av byalagets mål och inriktning är att stödja satsningar på ortens ungdomar. Det är dock 
svårt att veta vilka satsningar som våra ungdomar vill att byalaget gör, då det i allmänhet 
saknas bra kontaktmöjligheter med ungdomarna  som grupp. Årsmötet uppmanar 
Holsljungas ungdomar att komma in med önskemål om vad man vill att byalaget skall satsa 
på. Kontakta någon i styrelsen och framför era önskemål. Ett förslag är bildandet av ett 
ungdomsråd där era önskemål kunde diskuteras och som kunde komma med förslag.  
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20.    Övriga frågor 
        

1. Leif Johansson Webmaster, begär att styrelsen utser ansvarig utgivare för byalagets 
hemsida. 

 
2. Kontaktperson inom byalaget kommer  att utses på nästkommande styrelsemöte och       

meddelas via hemsidan.     
 

3. Klagomål på dålig ordning vid återvinningsstationen framförs. Fredrik Dahl  tar med sig 
frågan till KSAU för vidarebefordran till företaget för producentansvaret. 

 
 
   Ordföranden tackar deltagarna på årsmötet för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat. 
 
 
 -------------------------------------------0-------------------------------------------- 
 
 
                       ………………………………. ………………………………. 

Margaretha Litzell  Rolf Järphag 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
……………………………… ………………………………. 

           Göta Ihrén   Margit Johansson 
                        Justerare   Justerare 


