Årsmöte Byalaget 1mars 2015
Närvarande: Drygt 20 bybor och styrelsen.
1. Daniel Claesson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen upplästes och godkändes.
3. Till ordförande för mötet valdes Daniel Claesson.
4. Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Gustafsson.
5. Till att justerare mötesprotokollet valdes Lars Odqvist och Bo Ehn.
6. Mötet godkände kallelsen.
7. Verksamhetsberättelsen för 2014 upplästes och godkändes.
8. Kassarapporten för 2014 upplästes och godkändes.
9. Revisionsberättelsen för 2014 upplästes och godkändes.
10. Ansvarsfrihet: Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
11. Val av styrelse:
Sandra Bengtsson, kassör
Birgitta Gustafsson, sekreterare
Roger Abrahamsson, ledamot
Bengt Josefsson, ledamot
Daniel Claesson, ledamot
Ann‐Margreth Karlsson, ledamot
Sixten Bengtsson, ledamot

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

12. Val av firmatecknare: Sandra Bengtsson och Daniel Claesson valdes att, var för sig, ha rätt att vara
firmatecknare för Holsljunga Byalag.
13. Val av revisorer:
Gun Svensson revisor
Erna Lindquist revisor
Ulf Litzell
suppleant

omval
omval
omval

14. Val av valberedning:
Margaretha Litzell
Anna‐Karin Lindgårde

omval
omval

15. Val av kommittéer:
Värdinna
Taina Ferm

omval

Äldre och luciakommitté
Eija Liljerup

omval

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

omval
omval
omval
omval
omval

Spegelredaktionen:
Lisbeth Andersson
Leif Johansson
Jonas Bengtsson

omval
omval
omval

Hemsideansvarig:
Leif Johansson

omval

Tomtepromenadkommitté:
Anna‐Karin Lindgårde
Hans Bruno
alltiallo
plus delar av styrelsen

omval
omval

Trivselbygdsansvarig:
Ann‐Margreth Karlsson
+ en från styrelsen

nyval

16. Styrelsens förslag och framställningar:
Styrelsen har ett förslag att det ska bildas en Trivselkommitté som kan hålla i bland annat valborgsmässofirandet.
Fritt fram för idéer till aktiviteter. Emmeli Christiansen anmälde sitt intresse av att vara med.
Mötet hade på förslag att vi ska höra med flera föreningarna om det finns någon som vill vara med.
17. Motioner och Övriga frågor:


Det har kommit ett förslag att det ska bildas en Framtidskommitté med personer i alla åldrar mellan 10 ‐
100. Mötet hade som förslag att styrelsen bjuder in till en träff med fokus på framtiden, med särskilt
önskan att försöka få ungdomar att komma.



Det framkom ett förslag att vi ska ordna en Hjärtstartare till idrottshallen.



Det framfördes ett stort tack från Sonja Fransson för all hjälp med saker till Holsljungas vänner som hjälper
våra nyanlända att komma in i samhället. Dom vill gärna ha mer hjälp av frivilliga.



Margaretha Litzell påtalade att det är hundar överallt på stranden. Kopplade och okopplade. Innan var
dom hänvisade till en del av stranden men nu har Svenljunga Kommun antagit en policy att hundar får
vara på hela stranden. Margaretha ska göra en skrivelse som vi tar med till byalagsträffen i mars.



Information från Hemmetföreningen:
Dom har svårt att få folk till styrelsen, så därför ska dom ha ett extra årsmöte den 19 mars för att ändra i
stadgarna, att minska styrelsen från 11 till 5 personer.
Hemmetföreningen sköter om Näset‐rundan med ny bark, skottar snö mm, klipper gräset på
"fotbollsplanen" vid campingen, ser till att bryggan kommer på plats, sköter även om Skovelhjulångaren
"holsjöns pärla".



Dom nya ägarna till vandrarhemmet håller på att renovera hela huset. Det florerar rykten om att det
eventuellt ska bli ett flykting/asylboendet. Det fanns en oro på mötet vad det kan innebära för
Holsljunga. Om det blir ett flyktingboende kan vi försöka påverka Svenbo att inte hyra ut sina lägenheter
till nyanlända då det blir svårt för Holsljunga att klara av så många nyanlända.

Ordförande

Sekreterare

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

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

Justerare

Justerare

...................................................
Lars Odqvist

.................................................
Bo Ehn

