Årsmöte Byalaget 9 mars 2014
Närvarande: Daniel Claesson, Sandra Bengtsson, Roger Abrahamsson, Birgitta Gustafsson,
Bengt Josefssson, Bo Ehn, Margareta Litzell, ca 10 holsljungabor.
1. Daniel hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Dagordningen upplästes och godkändes.
3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes Daniel Claesson.
5. Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Gustafsson.
6. Till justerare för mötet valdes Gun Svensson och Ronny Liljeqvist.
7. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
8. Ekonomisk redovisning: Byalaget har haft inkomster på ca 24 000:‐ och utgifter på ca 45 000:‐ .
Kassans behållning är 228 938:‐.
9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
10. Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Då det inte finns förslag på ordförande i Byalaget får styrelsen dela på uppdraget.
12. Till att ingå i den nya styrelsen valdes:
Sandra Bengtsson
Birgitta Gustafsson
Sixten Bengtsson
Daniel Claesson(kontaktperson)
Roger Abrahamsson
Ann‐Margreth Karlsson
Bengt Josefsson

kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

omval
omval
nyval
omval
omval
nyval
omval

13. Till firmatecknare, tillsammans eller var för sig, valdes Sandra Bengtsson och Daniel Claesson.
14. Till att ingå i följande kommittéer valdes:
Värdinna:

Taina Ferm

omval

Äldre och Luciakommitté:

Eija Liljerup

nyval

Idrottshall kommittée:
Fredrik Höper
Ulf Litzell

nyval
omval

Stefan Gustavsson
Gunnar Svensson
Jonna Timell

omval
omval
omval

Spegelredaktionen:
Lisbeth Andersson
Leif Johansson
Jonas Bengtsson

omval
omval
nyval

Hemsidaansvarig:
Leif Johansson

omval

Tomtepromenadkommittée:
Anna‐Karin Lindgårde‐Ivarsson
Hans Bruno
allt‐i‐allo
+ delar av styrelsen

nyval
omval

Trivselbygdsansvariga 2014
Birgitta Gustafsson
En att utses i styrelsen

omval

15. Till 2 revisorer och 1 revisorsuppleant valdes:
Gun Svensson
revisor
Erna Lindqvist
revisor
Ulf Litzell
suppleant

omval
omval
omval

16.Till valberedning valdes:
Margaretha Litzell
Anna‐Karin Lindgårde‐Ivarsson

omval
nyval

17. Nya stadgar: Styrelsen fick i uppdrag på förra årsmötet att revidera stadgarna för byalaget. Förslag till
dom nya stadgarna har publicerats i sommarnummret av Spegeln och även funnits att läsa på hemsidan.
Det har inte kommit in några synpunkter på dessa. Mötet beslöt att godkänna dom nya stadgarna.
18. Fanns inga inkomna motioner
19. Styrelsen informerade om vad dom gör. Bland annat så förs en dialog med kommunen om att vi ska
få betalt för dom grönytor vi klipper t ex gräsmattan vid korset. Få fler annonsörer, betalare till spegeln.
20. Övriga frågor: Daniel avtackade Bosse och Bjarne efter många år i styrelsen. Leif önskar mer material
från styrelsen till Spegeln. Leif vill även ha gamla kort från Holsljunga att visa i Spegeln.
Rolf Johansson, Hemmetföreningen, åtar sig att titta på träbron vid pumphuset till näset. Den börjar bli
dålig. Vi ska uppdatera Holsljungabroschyren, önskar hjälp av övriga bybor så det blir rätt. Att vi ska
ordna en träff med Byalagets kommitéer och andra föreningars styrelser.

21. Mötets avslutande: Daniel tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt kalllade till
ett extra årsmöte den 26 mars för att besluta om dom nya stadgarna.

Ordförande

Sekreterare

................................
Daniel Claesson

.............................................
Birgitta Gustafsson

Justerare

Justerare

..................................
Gun Svensson

.............................................
Ronny Liljeqvist

