
Holsljunga Byalag 
 

Styrelsemöte 1:1, §1-§13 ,konstituerande möte 

2017-04-12, Byahuset 

Närvarande: Sandra Bengtsson, Bengt Josefsson, Roger Abrahamsson, Susanne Johansson och 

Ann-Margreth Karlsson. Från §6 Sigge Bengtsson, 

§1 Val av styrelsens ordförande – mötet valde att bordlägga frågan och som likt de senaste åren 

arbeta utan ordförande under verksamhetsåret 2017. 

§2 a) Val av styrelsens sekreterare – mötet valde Ann-Margreth Karlsson. 

     b) Val av styrelsens kassör – Sandra Bengtsson 

     c) Vid årsmötet, 2017-03-19 valdes Sandra Bengtsson, 870921-5589 och Melinda         

Gunnarsson, 760817-5506 att teckna firman var för sig. 

§3 Val av justerare för mötet – Sandra Bengtsson 

§4 Ansvarsområden i styrelsen 

 Mailansvarig – Ann-Margreth Karlsson 

 Postansvarig – Sandra Bengtsson 

 Kontaktperson mot framtidsgruppen – bordlägger denna fråga till nästa 

möte. 

§5 Byalagsträff - Roger redogjorde för träffen. Den största informationsbiten vid träffen var 

utdelningen av byapengen, men man informerade även om ett nytt projekt för de ungdomar 

som inte rår med att aktivera sig själva. Även Stefan Brorsson från Räddningstjänsten var på plats 

och informerade, bland annat om att de kan ställa upp och hålla i utbildningar kring hjärtstartare. 

Det finns möjlighet att från kommunen söka anläggningsstöd upp till 200 000. Man är även 

medveten om att det växer igen i byarna och att man ska ordna med röjning så fort som möjligt. 

Glädjande för Holsljungas del var att vi fick pengar för årets valborgsfirande, samt för 

mattcurling. Det informerades även om tankarna kring skolornas framtid. Nästa möte är den 

20/11 i Sexdrega (ansvariga Sandsjöns byalag) 

§6 Sonja Fransson bjuder in till en träff med Hans-Erik på Svenbo, angående de skisser som har 

tagits fram för byggnation på Christer Johanssons mark bortanför Stråvi. 18/4, klockan 14:00. 

Byalaget skickar ett par representanter. 

§7 Grannsamverkan – Cirka 30 personer från Holsljunga närvarade då polisen Annika Stomberg 

och folkhälsostrateg Elin Björsell informerade kring hur man kan arbeta med Grannsamverkan. 



Sandra Turgren erbjöd sig att vara Holsljungas kontaktombud. Roger Abrahamsson kontaktar 

Sandra om att skriva ihop några rader om hur man kan organisera sig och skicka in det till 

Spegeln. 

§8 Valborg, 30/4, kl 18:00, Holsljunga Camping 

 Vårtalare. Ann-Margreth Karlsson frågar lämplig kandidat. 

 Årets frivilligarbetare – motivering och lämplig gåva ordnar byalagets 

styrelse.  

 Lotteri – Byalaget håller i ett lotteri med mestadels skänkta varor. Ann-

Margreth Karlsson köper in lotter. 

 SUO kommer och spelar och uppträder. Bengt Josefsson kollar med Hasse 

Davidsson om det finns möjlighet att sjunga med i några olika melodier. I så 

fall får vi trycka upp texthäften. 

 Ann-Margreth Karlsson ska träffa Monika Bjelton för att planera 

arrangemanget. Fråga till Monika; om det finns möjlighet att sätta upp ett 

stort tält som skydd vid uppträdandet. 

 Ann-Margreth Karlsson skriver ihop en inbjudan. Inbjudan skickas även till 

kommunen evenemangskalendern, BT och STT. 

 Ann-Margreth Karlsson ordnar med blomma till vårtalaren och Monika 

Bjelton. 

 Högtalaranläggning – Roger Abrahamsson och Daniel Claesson ordnar med 

detta. 

§10 - Spegeln, Manusstopp 30/4. Vi försöker få med en del texter. 

Ann-Margreth Karlsson ansvarar för texter om: Quizen 3/6,  

Pumpatävlingen, gurka, morot, 

pumpa. 

                             Höstmarknaden 30/9, kl 10-13 

                        Valborg 

Sandra Bengtsson ansvarar för texter om:     Tack-texter  

                                              Uthyrning av bord och stolar 

 Ansvarig utgivare för webbsidan – Lisbeth Andersson 

 Annonsering – Bengt Josefsson håller i att kolla med annonsörer till årets 

tidningar.  

§11 - Röjning – Sandra Bengtsson har varit i kontakt med kommuns ansvarige angående röjning 

längs 154:an. Holsljunga står längst upp på listan för kommande åtgärder och det kommer att 

åtgärdas så snart som möjligt. 



§12 – Korset – Sigge Bengtsson har varit i kontakt med kommunen, som stöttar en uppröjning av 

området. Kommunen kommer att stå för röjning och upprustning. Sigge Bengtsson har även talat 

med Hans-Erik på Svenbo om att kunna hysa in sig i gamla brandstationen. Dialogen fortskrider. 

§13 Nästa möte – Planeras till den 2/5, klockan 18:30 i Byahuset. Fikaansvarig: Susanne 

Johansson 

 

Sekreterare    Justerare 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Ann-Margreth Karlsson   Sandra Bengtsson 

 

 


