Protokoll fört vid Byalagets styrelsemöte 2013-01-16
Närvarande: Bo Ehn, Ulla-Britt Backfisch, Anna-Karin Lindgårde, Bjarne Turgren, Daniel
Claesson, Birgitta Gustafsson, Sandra Bengtsson


Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna



Till sekreterare valdes Sandra



Till justeringsman valdes Anna-Karin



Föregående mötesprotokoll gicks igenom.



Anna-Karin informerade att byalaget ska ut och åka i Trivselbygden tillsammans med
de andra byalagen den 23 februari. Från byalaget föreslogs Margareta och Roger att
åka med.



Vi har fått en ny sopstation i Holsljunga med mjuk- och hårdplast, samt metall. AnnaKarin tyckte att vi borde marknadsföra den i Spegeln och på Holsljungas hemsida



Byalaget har fått en faktura på domänadressen. Det som ingår i fakturan från
kommunen är omkoppling från .se till .com. Byalaget beslutade att avstå omdirigering
pågrund av dubbla kostnader enligt rekommendation från Leif.



Mail och post när Elinor är på semester kommer gå till Bo. Det behövs en ny person
som sköter mail, post och ansvarig utgivare för hemsidan när Elinor slutar.



Anna-Karin föreslog att årsmötet ska äga rum tillsammans med
hembygdsföreningen. Styrelsen tycker det är okej. Anna-Karin kollar med
hembygdsföreningen så detta är okej även för dem. Årsmötet beslutades äga rum
söndagen den 3 mars kl.15.00 i klubbstugan. Gerd och Gun från
hembygdsföreningen, samt Ulla-Britt ordnar isåfall fika. Årsmötet kommer
annonseras på Holsljungas hemsida, lapp vid affären och i inör i BT.



Det bestämdes att diskutera affären och campingen på årsmötet, samt föreslag på
årets frivilligarbetare.



Anita i affären fick blomma till jul



Byalaget och andra föreningar är inbjudna till folkets hus i Svenljunga den 7 februari
för visning



Det bestämdes att vi ska ha ett styrelsemöte tisdagen den 19 februari och att vi ska
bjuda in valberedningen. På styrelsemötet ska vi prata om bland annat årsmötet och
valborg.



Det beslutades att vi ska ha allsång i år igen med Marie Arturén, preliminärt i Augusti.
Bo frågar Marie Arturén om hon kan.



Det är KSAU möte i april eller maj. Byalaget får inget bidrag om vi inte går. Det är bra
om det går två personer från byalaget på mötet.



Anna-Karin gick igenom byalagets inkomster och utgifter. Byalaget får ingen
städinkomst för rastplasten längre. Vi får varje år 5000 kr från kommunen, samt lite
från räntor och uthyrning av bord och stolar. Utgifter för Spegeln är 5000 kr två
gånger om året. Vi bör vara försiktiga med egen annonsering, men hitta fler
annonsörer till Spegeln.



Valborg är den 30 april i år och vi ska fundera på vem som ska vårtala till nästa möte.
Årets frivilligarbetare ska få pris. 6:orna på skolan kan eventuellt servera kaffe och
bullar.



Vägen mellan Fällhultsvägen och Högelycke ska eventuellt få ett namn på förslag av
Ingela Abrahamsson.



Anna-Karin påminde att vi måste komma ihåg att ändra firmatecknare på
skatteverket och banken när vi byter personer i styrelsen



Anna-Karin avslutade mötet

Holsljunga 2013-01-16

Sekreterare

Justeras

……………………………..
Sandra Bengtsson

……………………………..
Anna-Karin Lindgårde

