Årsmöte Byalaget 13 mars 2016
Närvarande: Ett 40‐tal bybor inklusive styrelsen.
§1. Mötets öppnande: Daniel Claesson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Dagordningen upplästes och godkändes.
§3. Till ordförande för mötet valdes Lars Nordin.
§4. Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Gustafsson.
§5. Till att justera mötesprotokollet valdes Fredrik Höper och Bengt Josefsson.
§6. Mötet godkände kallelsen till årsmötet.
§7. Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
§8. Ekonomiska verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
§9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
§10. Ansvarsfrihet:
Mötet beslöt att beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
§11. Val av styrelse:
Daniel Claesson, ledamot
Birgitta Gustafsson, sekreterare
Ann‐Margreth Karlsson, ledamot
Sandra Bengtsson, kassör
Bengt Josefsson, ledamot
Sixten Bengtsson, ledamot
Roger Abrahamsson, ledamot
Susanne Johansson, ledamot
Melinda Gunnarsson, ledamot

avgår
avgår
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
nyval

Då det inte finns någon att välja till Ordförande, beslöt mötet att styrelsen utser en ordförande ur den valda styrelsen.
§12. Firmatecknare:
Till firmatecknare valdes Sandra Bengtsson och Melinda Gunnarsson att, var för sig , ha rätt att vara firmatecknare för
Holsljunga Byalag.
§13. Val av revisorer:
Gun Svensson, revisor
Erna Lindqvist, revisor
Ulf Litzell, revisorssuppleant

omval
omval
omval

§14. Val av valberedning:
Margareta Litzell
Anna‐Karin Lindgårde‐Ivarsson
Eija Liljerup

avgår
omval, sammankallande
nyval

§15. Val av kommittéer:
Då det är svårt att veta vilka som flyttar in i Holsljunga nu, och värdinnan avsagt sig omval, beslöt mötet att ha
värdinnerollen vilande. Även Äldre och Luciakommittéen beslöts läggas vilande då den inte har någon funktion just nu.
Värdinna:
Taina Ferm

Avgår, läggs vilande

Äldre och Luciakommitté:
Eija Liljerup

avgår, läggs vilande

Idrottshallskommitté:
Fredrik Höper
Ulf Litzell
Stefan Gustafsson
Gunnar Svensson
Jonna Timell

omval
omval
omval
omval
omval

Spegelredaktionen:
Lisbeth Andersson,
Leif Johansson
Jonas Bengtsson
Sofia Lindgårde

omval
omval
avgår
nyval

Hemsidansvarig:
Leif Johansson

omval

Tomtepromenadkommitté:
Anna‐Karin Lindgårde‐Ivarsson
Hans Bruno
+delar av styrelsen

omval
omval

Framtidsgruppen:
Anna‐Karin Lindgårde‐Ivarsson omval, sammankallande + 7‐10 personer till i blandade åldrar.
Trivselbygdsansvarig 2016
Ann‐Margreth Karlsson
 en till från styrelsen
§16.Styrelsens förslag och och framställningar:
Daniel läste upp styrelsens förslag på hur framtidsgruppen ska arbeta. Mötet godkände
framtidsgruppens riktlinjer.
Har kommit en inbjudan från kommunen att gå på ett uppstartsmöte för grannsamverkan.
§17.Inkomna motioner och övriga frågor:
Det har inte kommit in några motioner.
Övriga frågor:





Mötet beslöt att någon från styrelsen går på mötet för grannsamverkan.
Vi har fått ett brev från Margaretha Litzell där hon lämnar tankar och idéer om hur man kan tänka vid
val till styrelsen och kommittéer. Styrelsen tar med sig detta i det fortsatta arbetet.
Bengt informerade lite om skolan just nu och väckte frågan om att ha en
pensionärsgrupp(dagmorfar/mormor) som kan vara med barnen på rasterna.
Mötet beslöt att lämna vidare till styrelsen för fortsatt arbete.

Mötet ajourneras för fika.







Ann‐Margreth informerade om vad byalaget har på gång. Bl a önskar byalaget få in överblommade
vårlökar att plantera runt om i byn.
Önskar få in nomineringar till frivilligarbetare, sista datum 17/4.
Valborgsmässofirande 30/4 kl 18.00 på campingen.
Nationaldagsquiz blir det i år den 4 /6.
Höstmarknad den 1/ 10, där den största pumpan kommer att koras.
Bidrag till spegeln önskas, manusstopp 30/4.

Lars Nordin informerar från fiberföreningen att dom hoppas få svar i slutet på mars att dom får pengar till
fiberdragningen. Dom börjar då gräva 11 april och hoppas vara färdiga till jul.
Det är 6,5‐ 7 mil som ska grävas. Den 17 april är det årsmöte i idrottshallen.

Mötet återupptas.
§18. Byahuset:
Gösta Karlsson informerade om köpet av Fastigheten Svenljunga, Holsljunga, Bredgården 6:1(gamla
syfabriken, Valkyrian), samt de planer som finns att göra fastigheten till ett
allaktivitetshus(byahus).
§19. Ny förening
Ett förslag att bilda en förening för att driva verksamheten vidare i fastigheten lades fram.
Mötet antog detta förslag.
§20. Konstituerande föreningsmöte
Då den interimsstyrelse som finns bildad, har tagit fram förslag till stadgar och en ny styrelse, lades ett
förslag om man kunde hålla ett konstituerande föreningsmöte. Mötet beslöt att göra så.
§21. Stadgar för nya styrelsen
Mötet beslöt att anta det förslag till stadgar som interimsstyrelsen presenterade.
§22 Val av ny styrelse för Holsljunga Byahus:
Gösta Karlsson, ordförande
Bengt Josefsson, ledamot
Bo Ehn, ledamot
Marika Lindqvist, ledamot
Mikael Ehn, ledamot
Bernhard Backfish, ledamot
Birgitta Höper‐Agardsson, ledamot

nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval

Margaretha Karlsson, suppleant
Helen Börjesson, suppleant

nyval
nyval

§23. Val av revisorer
Magnus Carlsson, revisor
Ulf Litzell, revisorssuppleant

nyval
nyval

Gun Svensson passade på att tacka alla som har hjälpt till med arbetet med att få ordning i byahuset. Det är
mycket kvar men ett stort arbete är gjort. Särskilt tack till familjen Karlsson på Källebacken för allt arbete så
långt.
§24. Ordförande Lars tackade alla för visat intresse och avslutade årsmötet.
Ordförande:

Sekreterare:

…................................
Lars Nordin

….................................
Birgitta Gustafsson

Justerare:

Justerare:

…................................
Bengt Josefsson

….................................
Fredrik Höper

