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Holsljunga Byalag

Protokoll årsmöte

Plats : Abrahams Pub
Tid: 2007-03-25
Ordföranden Margaretha förklarar årsmötet öppnat
Till justerare väljs Anders Bergsten och Britt-Marie Andersson
1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Margaretha Litzell
3. Val av mötessekreterare
Till att föra årsmötets protokoll väljs Rolf Järphag
4. Verksamhetsberättelse
Ordföranden läser upp verksamhetsberättelsen från år 2006 för årsmötet.
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.
5. Kassaberättelsen
Kassören lämnar redogörelse för inkomster och utgifter under år 2006.
Årets omsättning uppgår till drygt 103.000 kr.
Årsmötet godkänner kassaberättelsen.
6. Revisionsberättelse
Revisorerna lämnar rapport om byalagets bokslut och meddelar att inga anmärkningar
riktas mot bokföring och bokslut avseende byalagets räkenskaper för år 2006.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet lämnar ansvarsfrihet för styrelsen avseende räkenskapsåret 2006.
8. Val av ordförande för år 2007
Till ordförande i byalaget för år 2007 väljs Margaretha Litzell
9. Val av styrelse för år 2007
Att ingå i styrelsen för år 2007 väljs följande:
Rolf Järphag Anna-Karin Ivarsson Lindgårde
Jörgen Grandén Lena Andersson Ulla-Britt Backfich
Bjarne Turgren Annelie Bruno
Varav Rolf J sekreterare och Anna-Karin I/L kassör
10. Val av revisorer
Årsmötet väljer följande revisorer för år 2007-03-26
Gun Svensson Erna Lindqvist
Revisorssuppleant
Ulf Litzell
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11. Val av kommittéer
Årsmötet väljer följande kommittéer för år 2007
Värdinnor
Lena Jansson Taina Ferm
Valborgsfirande (ej elden)
Inga-Kajsa Johansson Annika Wixe
Valborgsmässoelden
Hemmetföreningen.
Äldrekommittén
Eila Magnusson Siw Järphag
Idrottshallskommittén
Tage Johansson Göran Svensson
Bengt Svensson Stefan Gustafsson
Spegelredaktionen
Camilla Ekman Margit Johansson Lena Jansson
Eva Brodin Gun Björklund Riita Olsson
Valberedning
Anna-Karin Ivarsson/Lindgårde
Siw Järphag
Cykelfestkommittén
Väljs av kommittén själva vid varje tillfälle
Holsljunga rastplats
Rolf Järphag Arne Terol Östen Grotell Lars Gustafsson
Tage Lövstedt Astor Carlsson Gun Svensson Rolf Magnusson
Bengt Persson Lars Erik Turgren Erik Svensson
Tore Björendahl Allan Svensson
12.

Överlåtelse av spinningcyklar
Byalaget har under året överlåtit de spinningcyklar som inköpts till Holsljunga IF sektion
för spinning.

13.

Stadgar för Byalaget
Ordföranden går igenom förslag till stadgar upprättade av styrelsen.
Årsmötet antar av styrelsen upprättade stadgar

14. Trivselbygden
Ordföranden informerar om att en ny tidning för Trivselbygden är under utarbetande och
en bildekaltävling kommer att genomföras under våren.
15. Holsljunga rastplats
Rolf Järphag lämnar information om att en ny toalett blivit uppförd under året på
Holsljunga rastplats, och att kommittén för Holsljunga rastplats deltagit i
iordningsställandet och svarar som tidigare för skötseln.
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16.

Föreningsrådet
Ett föreningsråd har bildats, där föreningarna i Holsljunga träffas och samordnar
aktiviteter tider mm. Tidigare var byalaget sammankallande till varje träff men, numera
sker ansvaret för träffarna efter ett rullande system där det välj sammankallande förenig
vid varje träff. Det är angeläget att alla föreningar i Holsljunga deltar i träffarna.

17.

Holsljungafoldern
Byalaget lät under år 2006 trycka upp en Holsljungafolder med avsikten att marknadsföra
vår bygd. Foldern kommer under år 2007 distribueras ut på lämpliga platser för att delas
ut bland besökare. Foldern har kostat en del pengar och bör kunna vara vårt huvudsakliga
marknadsföringsverktyg under ett par år.

18. Ungdomssatsning
Styrelsen efterlyser förslag på åtgärder som kan utgöra en stimulans för våra ungdomar.
19.

Information för verksamhetsåret 2007
Ordföranden informerar om frågor och aktiviteter som kommer att behandlas av styrelsen
2007.

20.

Övriga frågor
Från och med säsongen 2007 kommer kommunen att driva campingen och Hemmet i
egen regi.
Hemmetföreningen kommer vid sitt kommande möte att ombildas och ha näset,
båtbryggorna, bollplanen och hjulångaren som sitt ansvarsområde i fortsättningen.
Representanter för Hemmetföreningen betonar att de vill se sig som en förening i bygden
likvärdiga med andra föreningar som t.ex. Hembygdföreningen, Holsljunga IF, och andra.
Årsmötet ser detta som en självklarhet och uppmanar Hemmetföreningen deltaga i nästa
föreningsråd, där föreningarnas aktiviteter under året dryftas och samordnas.

21.

Ordförandens avsägelse.
I de stadgar som i framtiden gäller för byalaget står inskrivet att ordföranden skall
meddela sinavsägelse av ordförandeskapet 1 år i förväg. Ordföranden Margaretha
meddelar på årsmötet att hon från nästa årsmöte avsäger sig ordförandeskapet.

22.

Avslutning
Ordföranden tackar alla som deltagit i styrelsen , kommittéer och inom föreningslivet som
gjort stora och oegennyttiga insatser under året. Hon tackar de avgående värdinnorna och
fest och förplägnadskommittén för deras insatser sam Erik Svensson som avgick ur
valberedningen.
Hon tackar också Anna-Karin som med kort varsel fick hoppa in som kassör.
Därefter förklarades årsmötet avslutat. Efter årsmötet serverades kaffe och smörgås.
Bosse Lundberg visar därefter flygbilder över Holsljunga ett antal mästerverk som dels
visar hans förmåga att ta fantastiska bilder och också visar vilken otroligt vacker bygd vi
har förmånen att leva i.
Det ger eftertanke hur viktigt det är med miljötänkande då man ser dessa vackra sjöar,
skogar och åkrar som en levande jord med fisk i sjöarna och grönskande vegetation.
Ordföranden tackar Bosse för visningen.
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