Årsmöte Holsljunga Byalag 3 mars 2013

Mötet började med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.
§ 1. Anna-karin Lindgårde-Ivarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 3. Till mötesordförande valdes Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson.
§ 4.Till mötessekreterare valdes Birgitta Gustafsson.
§ 5. Till att justera mötesprotokollet valdes Gun Svensson och Inger Johansson.
§ 6. Verksamhetsberättelsen för 2012 upplästes och godkändes.
§ 7. Redovisning av ekonomin för 2012 upplästes.
§ 8. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
§ 9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§ 10. Val av Ordförande: Förslag till stadgeändring av paragrafen av val av ordförande för att vi ska
kunna ha en förening med eller utan formellt vald ordförande. Styrelsen ska komma med ett förslag till
nästa årsmöte.
§ 11. Val av styrelse:
Bo Ehn

omval

Bengt Josefsson

nyval

Bjarne Turgren

omval

Roger Abrahamsson

omval

Birgitta Gustafsson

nyval

Daniel Claesson

nyval

Sandra Bengtsson

nyval(kassör)

§ 12. Val av firmatecknare: Sandra Bengtsson och Bo Ehn väljs att var för sig ha rätt att vara
firmatecknare för Holsljunga Byalag.
§ 13. Val av kommittéer och andra uppdrag:
Byalagets värdinna:
Taina Ferm

omval

Äldre kommitté och Luciafirande:
Gun Svensson

omval

Siw Järphag

omval

Idrottshall kommitté:
Ulf Litzell

nyval

Bengt Persson

omval

Stefan Gustavsson

omval

Gunnar Svensson

omval

Jonna timell

omval

Spegelredaktion:
Lisbeth Andersson

omval

Leif Johansson

omval

Ulrica Carlsson

omval

Hemsidaansvarig:
Leif

Johansson

omval

Ansvarig utgivare:
Daniel Claesson

nyval

Tomtepromenadkommitté:
Eva-Lena Magnusson

omval

Hans Bruno(alltiallo)

omval

+ delar av styrelsen
Trivselbygden ansvariga 2013:
Roger Abrahamsson

omval

Birgitta Gustafsson

nyval

Föreningen Ändringen:

Ajounerad då avtalet med NCC har löpt ut.

Valborgsmässokommitté: Ajounerad

§ 14. Val av revisorer:
Ordinarie:
Gun Svensson

omval

1 år

Erna Lindqvist

omval

1 år

omval

1 år

Suppleant:
Ulf Litzell

§ 15. Val av valberedningen:
Siw Järphag

omval

1 år

Margaretha Litzell

omval

1 år(sammankallande)

§. 16 Inkomna motioner:
Har kommit en motion från Inger Lindberg att ändra §4 i stadgarna från att: Byalagets styrelse skall
inte förvalta eller ansvara för materiella ting. Däremot finns ett stort intresse att stödja initiativtagare
som vill utveckla idéer i byns intresse.
Till:
Byalagets styrelse kan förvalta eller ansvara för materiella ting och på detta sätt samla byns
innevånare till ett gemensamt engagemang.
Mötet beslöt efter stor diskussion att besluta:
Byalagets styrelse kan förvalta eller ansvara för materiella ting av ett ringa värde för sin verksamhet.
Mötet gav även i uppdrag åt den nya styrelsen att göra en allmän översyn av stadgarna.
§ 17. Styrelsens förslag och framställningar.
- Campingen: Ansvarig på kommunen för campingen är Fredrik Ekberg, Tekniska förvaltningen.
Fritidsnämnden kommer att driva campingen under sommaren 2013 men den är fortfarande ute till
försäljning. Då det saknas bygglov för en del fastigheter måste detta behandlas först. Golfbanorna och
stranden ingår ej i avstyckningen. Golfbanorna är i mycket dåligt skick och behöver renoveras om dom
ska vara kvar.
- Mötet beslöt att när det kommer fram något intressant för Holsljunga i campingfrågan ska det kallas
till byamöte.
-Affären: Blir troligtvis inte ICA utan HANDLAR`N som står bakom affären med varor. Mötet beslöt
att: UPPMANA ALLA HOLSLJUNGABOR ATT HANDLA I AFFÄREN, så vi stöttar dom nya ägarna när dom
kommer och vi kan ha kvar vår naturliga mötesplats i byn.
-Mötet vill att det skickas en skrivelse till ICA

för att protestera mot att dom inte behåller affären.

-Pubkväll den 20 april. Eva och Ingvar kommer och spelar. Vid många anmälningar är dansbanan en
reservplan.

- Valborg: Elvy är tillfrågad om kören kan vara med. 6:orna håller i fika. Blir troligtvis campingen om
kommunen driver den.
-Allsång: 20 augusti på Stråvi dansbana. Marie Arthur´en och Lennart Palm kommer.
-Överlida- Mjöbäcks byalag har önskan om utökat sammarbete.
§18. Övriga frågor:
Förslag från Margareta Litzell att den nya styrelsen ska få ett bidrag på 10 000:gemensamt för för att komma igång.

att göra något

Tobias Hedin la då förslaget att Byalagets styrelse gör en "kick-off" ihop med alla valda kommitteér för
att få lite nya idéer. Styrelsen får ett maxbelopp på 10 000:- att använda till detta.
Mötet beslöt att följa Tobias Hedins förslag.
-Leif önskar hjälp med material till Spegel´n. Gärna sånt material som kan sparas för att användas i
senare nummer. Har också på förslag att göra tidningen i färgtryck och ändra från 2 spalt/sida till 3
spalt/sida. Beslöts att styrelsen och "kick-offen" ska diskutera detta.
- Roger avtackade Anna-Karin och Ulla-Britta med var sin blombukett, Ellinor och Lisa var ej
närvarande så Roger åker hem till dom med blommor.
§19. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande:

Sekreterare:

...........................................

.................................................

Anna-Karin Lindgårde-Ivarsson

Birgitta Gustafsson

Justerare:
.............................................

...................................................

Inger Johansson

Gun Svensson

