
Protokoll Styrelsemöte Holsljunga Byalag 29/3-11 kl 18.30 hos Ulla-Britta 

 

           Närvarande: Bo Ehn ,Ulla-Britt Backfisch. Lisa Sjöqvist, Anna-Karin Lindgårde Ivarsson 

           Sekreterare: Anna-Karin                Justerare: Ulla-Britt 

 

  Vi pratade om korset: Bosse ordnar jord & frö när det blir varmare. Vi undersöker vad 
det kostar att ”måla” om skylten till ett bra motiv samt göra kartan aktuell. 

 Årsmötet valde en tomtepromenadsansvarig och en allt-i-allo, vilket gör att vi i 
styrelsen avlastas.  

 Länsbygderådet behöver ha två representanter . Vi godkänner  de som är nominerade 
från Svenljunga kommun: Claes Bergqvist & Manda Schillerås.  

 Mail skickat till kommunen ang lekplatsen. Staket och grind behöver åtgärdas. Vi har 
även önskemål om ett fotbollsmål. 

 Efter beslut på årsmötet har Bosse & Roger varit på möte hos kommunen angående 
försäljningen av Campingen. Innan kontrakt skrivs och renoveringar påbörjas är det 
viktigt att det tydligt framgår vilken mark som ingår i arrendet samt vad som gäller för 
grönområdet framför Församlingshemmet. 

 Vi har fått en ansökan om bidrag till underhåll av stugan mm av Hembygdsföreningen. 
Beslut togs att vi beviljar bidrag på 15.000:-. 

 Årsmötet beviljade styrelsen bidrag för att ha en planerings- och inspirationshelg. 
Vi beslöt att vänta till hösten och kolla upp vad som passar oss. 

 Trivselbygdstidningen kommer med ett nytt nummer i slutet av maj. Margaretha har 
lämnat förslag på reportage till STT. Vi lägger ut tidningar i affären, på Campingen & 
Lövsta Rastplats 

 Leif vill ha en IT grupp och på årsmötet fick styrelsen i uppdrag att utse vem som skall 
ingå. Förutom Leif Johansson valde vi  Lisa Sjöqvist och vi jobbar på att få med 
ytterligare en person. 

 Högvads Framtid: Elionor och Anna-Karin har varit på möte i Överlida. Vårt Byalag 
kommer inte att engagera sig i dags läget när det gäller vindkraften, vilket Överlida och 
Mjöbäck driver starkt. Vi kommer däremot att vara med när det gäller service, skolor, 
vägar mm. 

 Högvadsfilmen: Vi kommer att lägga över filmen till DVD och i samarbete med 
Byalagen i Överlida, Mjöbäck och Älvsered sälja den för ett pris runt 100:-/st. Målet är 
att den skall finnas till försäljning innan sommaren. 

 Valborg: Vi firar kl 18.00 vid Campingen med allsång och vårtalare mm.  Vi enades om 
vem som skall utses till Årets Frivilligarbetare och Ulla-Britt ordnar presenten vi ger. 
Annons på hemsidan och vid affären. 

 Föreningsråd 6/4 kl 19.00 på Högelycke. Någon av oss försöker gå. 
 Nästa möte i augusti . Tid och plats meddelas senare. 

 
 
 
Sekreterare   Justerare 
 
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson  Ulla-Britt Backfisc  


