Holsljunga Byalags Årsmöte 2010-03-14
Plats HIF:s Klubbstuga kl:17:00
Civilförsvaret i Svenljunga informerar om sin verksamhet.
§ 1. Anna-Karin Lindgårde Ivarsson öppnar årsmötet
§ 2. Dagordningen godkänns
§
§
§
§

3.
4.
5.
6.

Till ordförande för mötet väljs Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
Till sekreterare för mötet väljs Elionor Larsson
Till justerare väljs Margaretha Litzell och Rolf Järphag
Dagens Ordförande läser upp 2009 års verksamhetsberättelse som godkänds (finns
att läsa i slutet av detta årsmötesprotokoll)
§ 7. Kassören redovisar ekonomin för 2009
§ 8. Revisionsberättelsen läses upp och godkänds
§ 9. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009
§ 10. Ordförandeposten är tillsvidare vakant. Styrelsen får själva fördela arbetet och
hoppas att någon kommer att åtaga sig ordförandeskapet.
Om så ej sker bör stadgarna ändras i framtiden.
§ 11. Att ingå i styrelsen väljs
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson kassör
Ulla-Britta Backfisch
Bjarne Turgren
Lisbeth Andersson
Elionor Larsson
Bo Ehn
Roger Abrahamsson
Birgitta Bergsten bisittare från Hemmetföreningen

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
nyval som adjungerande ledamot

Avgående ledamöter: Torvald Elg
§ 12. Val av firmatecknare:
Till firmatecknare väljs Anna-Karin Lindgårde Ivarsson och Elionor Larsson.
Dessa tecknar firman (Byalaget) var för sig.
§ 13. Val av kommittéer:
Byalagsvärdinnor:
Lena Jansson
Taina Ferm

omval
omval

Äldrekommitté -lucia högtid:
Eila Magnusson
Gun Svensson
Siw Järphag

omval
nyval
omval

Idrottshallskommitté:
Tage Johansson
Göran Svensson
Bengt Persson
Stefan Gustafsson
Gunnar Svensson

omval
omval
omval
omval
omval

Spegelredaktion:
Lisbeth Andersson
Leif Johansson
Ulrica Carlsson

omval
omval
omval

Avgående ledamöter: Göran Svensson

Tobias Hedin

Jerry Johansson

Holsljunga rastplats:
Rolf Järphag sammankallande och ombud för NCC omval
Arne Terol
omval
Östen Grotell
omval
Lars Gustavsson
omval
Astor Carlsson
omval
Gun Svensson
omval
Rolf Magnusson
reserv
Bengt Persson
omval
Lars-Erik Turgren
omval
Erik Svensson
omval
Tore Björendahl
omval
Allan Svensson
reserv
Sonja och Anders Fransson
nyval
Festkommitté för hallens 20-års jubileum 2010-06-05
Fredrik Höper
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
Ulf och Lill Terol
Stefan Gustafsson
Rolf Järphag
Margaretha Litzell
Festkommitté-Valborgskommitté:
Avgående : Annika Wixe

Kajsa Johansson

Valberedningen har tyvärr inte kunnat få fram någon kandidat att ta över ansvaret för
det traditionsenliga Valborgsfirandet vid Holsljunga badplats. Flertalet Holsljungabor är
tillfrågade men dessa har avböjt förfrågan från valberedningen. Valberedningens förslag
idag är att ärendet tas upp på byalagets årsmöte under övriga frågor för en diskussion
med auditoriet om hur man kan lösa framtidens ev. firande. Därför har ingen tillsvidare
blivit tillfrågad om ansvaret för Valborgsmässoeld eller eldvakt.
§ 14. Revisorer:
Gun Svensson
Erna Lindqvist
Revisorsuppleant Ulf Litzell

omval
omval
omval

§ 15. Valberedningen:
Siw Järphag
Margaretha Litzell

omval
omval

§ 16. Byalagets ärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Det är viktigt att alla skriver och lämnar in till Spegeln och hemsidan
Viktigt med annonsering i Trivselbygdens tidning
Förslag på redaktionellt stoff till Trivselbygdens tidning
Förslag på årets frivilligarbetare
Banvallen
Trottoaren vid Hidvägen
Kommunala Lekplatsen – Arbetsdag
Samarbete mellan föreningarna/korsvis styrelsedeltagande
Hur utnyttjar vi Hallen maximalt?
Hallfest 5/6 2010 20 års jubileum och hemvändardag
Hur förskönar vi korset?
Var hittar vi årets julgran?
Valborgsfirande

§ 17. Övriga frågor
Rolf Järphag redovisar en höjning av ersättningen från NCC som motsvarar den
skatt som Byalaget betalar fr o m 1/1 2010.
Uppdraget via NCC löper till augusti 2012.
Rolf påpekar vikten av att Hallen ej får hyras ut utan att man fyller i papper om
Säkerhetsföreskrifter och att omyndiga skall ha underskrift av föräldrarna.
§ 18. Mötet avslutas
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
Mötesordförande

Elinor Larsson
Mötessekreterare

Justerare
Margaretha Litzell

Justerare
Rolf Järphag

Verksamhetsberättelse för Holsljunga Byalag år 2009
Byalaget har under 2009 haft 4 protokollförda möten och har varit aktivt i andra såväl
lokala som kommunala möten. Vi har bl a haft besök av kommunen och under en
helgdag visat upp vår by . På KSAU möten har vi tagit upp frågor som rör oss ex
återvinningsstationen vid ICA-affären, banvallens utbyggnad, bredbandsutveckling,
lokala planer mm
Holsljunga Byalag har under året uppdaterat hemsidan med aktuell information och även
information om byalagets funktion, mål och visioner. Byalaget och andra föreningar
annonserar på hemsidan om aktiviteter och händelser i byn. Där finns även alla
styrelseprotokoll införda så att alla kan följa vad som händer.
Vi har under året tryckt en ny , uppdaterad Holsljungabroschyr via STT. Detta för att
marknadsföra samhället och kommunen.
De tio byarna i Trivselbygden har under året samarbetat väl. Resultatet blev en sjätte
sommartidning som delades ut till 60.000 hushåll. Även i år 2010 fortsätter samarbetet
och en ny tidning planeras att ges ut.
Varje år hålls föreningsrådsmöte, då Holsljungas föreningar samtalar om
föreningsverksamhet och hur vi kan samverka inom byn.
Spegelredaktionen har även i år gjort ett mycket bra arbete och två nummer av
tidningen har kommit ut.
Byalaget vill medverka till att alla förskolebarn och elever på Holsljunga Skola kan åka
med på skolresa. 2009 är tredje året som en summa betalts ut till förmån för en resa.
Motprestation har varit att eleverna vårstädat samhället.
Under hela år 2009 har Byalaget skött städningen på Lövsta Rastplats på uppdrag av
NCC.
Detta sker med hjälp av frivilliga Holsljungabor och deras arbetsinsats gör att Byalaget
har en god ekonomi. Detta medför i sin tur att vi kunnat ge bidrag till andra
verksamheter i byn. Städpatrullen har även under 2009 blivit bjudna på en bussutflykt
som uppskattning för ett bra arbete.
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt i Byalagets regi vid Campingen, med
körsång, vårtal mm. Där delades 2009 års pris till Årets Frivilligarbetare ut.
Näsetgruppen, Anders & Birgitta Bergsten samt Alf & Inga-Lill Jonsson, emottog priset i
form av ära och berömmelse samt en korg med närproducerade varor.
Byalaget har under året skickat ut en enkät med anledning av att bensinen försvann från
Anitas Handel. Avsikten var att få ett underlag för hur viktigt vi tycker det är att få
tillbaka ett tankställe. Anita har tagit del av resultatet och vi hoppas att hon väljer att
satsa på en ny kortautomat.
Övriga aktiviteter under året:
Vi har i egen regi satt upp julgran på torget, eftersom kommunen ej erbjöd denna
service.
Tomtepromenaden genomfördes även detta år i december tillsammans med flera av byns
föreningar. Deltagarantalet var rekordstort med 250 startande.
Luciafirande skedde traditionsenligt i Holsljunga Skola. Byalaget bjöd in daglediga och
äldre till kaffe och lussekatt.
Byalagets värdinnor delar ut informationsmaterial till nyinflyttade och hälsar välkomna
med en gåva att handla för på Anitas Handel.

För övrigt har Byalaget och dess styrelse försökt göra sitt bästa, med målsättning att
gynna bygden.
Holsljunga 2010-03-14
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson
Ledamot och kassör

