Holsljunga Byalag
Styrelsemöte 1:16, §1‐§13 ,konstituerande möte 2016‐03‐29, klubbstugan, Stråvi
Närvarande: Sigge Bengtsson, Sandra Bengtsson, Bengt Josefsson, Roger Abrahamsson, Melinda Gunnarsson,
Susanne Johansson och Ann‐Margreth Karlsson. Närvarande vid §11; Lisbeth Andersson, Leif Johansson och
Sofia Lindgårde. Närvarande vid §12; Jörgen Grandén.
Sigge Bengtsson hälsade alla, framförallt Melinda Gunnarsson och Susanne Johansson, varmt välkomna till
verksamhetsårets första styrelsemöte.
§1 Val av styrelsens ordförande – mötet valde att bordlägga frågan och som likt de senaste åren arbeta utan
ordförande under verksamhetsåret 2016.
§2 Val av styrelsens sekreterare – mötet valde Ann‐Margreth Karlsson.
§3 Val av justerare för mötet – Roger Abrahamsson
§4 Ansvarsområden i styrelsen




Mailansvarig – Ann‐Margreth Karlsson
Postansvarig – Sandra Bengtsson
Kontaktperson mot framtidsgruppen ‐ Melinda Gunnarsson

§5 Framtidsgruppen – Mötet beslöt att bjuda in representanter för Framtidsgruppen till nästa styrelsemöte,
19/4, kl 19:30, då de önskar lyfta en del tankar kring nybyggnationer, affären och korset. Melinda Gunnarsson
kontaktar Anna‐Karin Lindgårde angående detta.
§6 Byalagsträff, 12/4, kl 18:30 – Kommunen bjuder in till byalagsträff, denna gång i Holsljunga. Klubbstugan på
Stråvi är bokad. Vi ansvarar för fika. Ann‐Margreth Karlsson kontaktar Emelie Romland angående detta.
Representanter från byalagets styrelse: Sandra Bengtsson, Sigge Bengtsson, Ann‐Margreth Karlsson
§7 Svenbo, 28/4, kl 19:00 – Svenbo har bjudit in byalagen till möte i Holsljunga. Klubbstugan på Stråvi är bokad.
Vi ansvarar för fika. Ann‐Margreth Karlsson kontaktar Svenbo angående detta. Bosse Ehn och Anna‐Karin
Lindgårde vidtalas om att vara närvarande vid detta möte. Bengt Josefsson pratar med Bosse Ehn och Melinda
Gunnarsson pratar med Anna‐Karin Lindgårde. Representanter från byalagets styrelse: Sandra Bengtsson,
Bengt Josefsson, Susanne Johansson och Ann‐Margreth Karlsson
§8 SISU, 11/4, kl 18:00 – Föreningsträff med SISU på Naturbruksskolan i Svenljunga, Multisporthallen.
§9 Valborg, 30/4, kl 18:00, Holsljunga Camping







Vårtalare, det bestämdes att vi ska tillfråga företrädelsevis en man, efter år av
kvinnliga vårtalare. Ann‐Margreth Karlsson frågar lämplig kandidat.
Kör, Sigge Bengtsson kollar med kyrkokören om de har möjlighet att komma. Vi talade
även om att tillfråga byns ungdomar om att sjunga och spela.
Årets frivilligarbetare – tas beslut om detta vid nästa möte. Sista datum för att
nominera är 17/4. Ann‐Margreth Karlsson lägger ut en påminnelse på Facebook.
Högtalare, mic – Daniel tillfrågas angående utlåning av detta. Sigge Bengtsson frågar
Daniel om lån.
Lotteri – styrelsen erbjuder eleverna i år sex att hålla i årets lotteri. Ann‐Margreth
Karlsson kontaktar Marika Lindqvist angående detta.
Årets nyinflyttade – kolla över listan vi fått från Emelie Romland och inbjuda de nya,
fast boende. Campingen bjuder dessa på fika, vi ger en välkomstgåva.

§10 Holsljungabroschyren – Susanne Johansson tog på sig att tala med Leif Johansson om att uppdatera
broschyren för att kunna trycka upp en ny upplaga till sommaren. Förra året trycktes 1000 stycken, vilka har
framförallt delats ut på Bertas Camping och på Holsljunga Camping. Vi upplever att det är stor åtgång på
broschyren och att den är uppskattad.
§11 Spegeln







Manusstopp 30/4. Vi försöker få med en del texter.
Ann‐Margreth Karlsson ansvarar för texter om: Quizen
Pumpatävlingen
Höstmarknaden
Sabotage i byn
Sandra Bengtsson ansvarar för texter om: Tack‐texter
Uthyrning av bord och stolar
Ansvarig utgivare för webbsidan – Lisbeth Andersson
Spegeln‐redaktionen deltog vid denna punkt och tog upp önskan om att finna en
annonsansvarig. Bengt skall tillfråga Bosse Ehn angående detta uppdrag. Man förde
även fram andra lämpliga för detta uppdrag. Eftersom det är kontakt med företag det
gäller, så kan uppdraget passa en dagledig, kanske någon av byns pensionärer. Om
inte någon av de som vi kom på vill ta på sig ansvaret går vi ut med en efterfrågan på
facebooksidan.
Annonsering – det framfördes att man i andra byalag säljer helårsannonseringar, vilket
i vårt fall skulle innebära att man säljer annonser för två nummer av Spegeln på en och
samma gång. Det blir då lättare att fakturera, samt att man vet antalet annonser till
höstnumret. Mötet beslöt att man vid kontakt med företag erbjuder ett helårspaket,
och att företaget därmed blir fakturerade för hela året vid pressläggning av
vårnumret. Företaget påminns om att uppdatera sin annons till höstnumret.

§12 Övriga frågor









Minigolfbana – kommunen har erbjudit kommunens byalag om att komma in med
intresseanmälan att ta över Moga Fritids minigolfbana. Ann‐Margreth Karlsson
kontaktar Conzitta Mellgren, Holsljunga Camping angående detta ärende. Sista datum
för intresseanmälan är 31/3.
Inbjudan från Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad till deras årsmöte den 13/4. Ann‐
Margreth Karlsson kollar upp vilka detta rör och om någon vill åka.
Jörgen Granden närvarade för att avsäga sig uppdraget som ansvarig för uthyrning av
bord och stolar. Han redovisade även det antal bord och stolar som finns vid dags
datum, och vi såg att det förekommer ett visst svinn. En diskussion följde kring hur
uthyrningen sköts och styrelsen konstaterade att vi behöver ha en tydligare strategi
för detta. Det diskuterades även lämplig lokal för förvaring av möblerna. Ansvariga
framöver för uthyrning är Sigge Bengtsson och Bengt Josefsson. Spegeln‐redaktionen
är vidtalad om att ändra informationen på hemsidan och i Spegeln. Sandra Bengtsson
ansvarar för att det blir rätt information som läggs ut på dessa kanaler.
Sigge Bengtsson lyfte det sabotage som förekommer i byn. Framförallt talade vi om de
fina tipspromenadskyltar som Sigge har verkat för att de har blivit tillverkade och
uppsatta. I stort sett är alla 13 förstörda. Det har även klottrats på en del skyltar runt
om i byn, exempelvis den i korsen, samt på Bertas Camping. Vi bestämde oss för att
avlägsna stolparna på Näset, samt att uppmärksamma detta i Spegeln. Det är tyvärr
inget positivt, men samtidigt anser vi att vi behöver lyfta upp det i ljuset. Styrelsen
beklagar att man inte respekterar och vårdar den egendom som finns i byn.
Ann‐Margreth Karlsson lyfte frågan inför nästa möte, om det skall finnas fler
”grentävlingar” vid höstmarknadens Holsljungamästerskap. Styrelsens medlemmar
tänker på detta till nästa möte.



Frågan lyftes om styrelsen tycker att vi ska upprepa de senaste två årens
höstföreläsningar, och det gavs ett enigt bifall till att fortsätta med detta. Alla fick i
uppdrag att fundera ut ett lämpligt namn att tillfråga om att hålla en föreläsning i
Holsljunga på höstkanten.

§13 Nästa möte – Planeras till den 19/4, kl 18:00 i klubbstugan på Stråvi. Framtidsgruppen inbjuds till 19:30 och
Sandra Bengtsson fixar fika. Sigge Bengtsson bokar klubbstugan.

Sekreterare

____________________________________
Ann‐Margreth Karlsson

Justerare

___________________________________
Roger Abrahamsson

