
Holsljunga Byalags Årsmöte   PROTOKOLL  

När: 2019-03-10   Kl. 15.00 

Plats: Klubbstugan Stråvi 

 

§1. Årsmötet öppnade och Elin Johansson hälsade alla välkomna. 

§2.  Dagordningen godkändes 

§3. Daniel Claesson valdes till ordförande och tog över mötet. 

§4. Susanne Johansson valdes till sekreterare. 

§5. Till justerare valdes Gösta Karlsson och Frank Johansson 

§6. Kallelse till mötet hade spridits genom FB, hemsidan och flygblad som hade delats ut i 
brevlådorna. Mötet godkände förfarandet och kallelsen. 

§7. Susanne läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet. 

§8. Sofia föredrog det gångna årets ekonomiska verksamhet som godkändes av mötet. 

§9. Sofia läste upp revisionsberättelsen som godkändes av mötet. 

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året besvarades med  JA. 

§11. Valberedningen som består av Anna-Karin Lindegårde Ivarsson och Eija Liljerup läste upp sina 
förslag inför 2019. Förslaget bifogas protokollet. 

 Anna-Karin och Eija kommer att vara med i valberedning detta året men påtalade redan nu att 
de kommer att avgå nästa år. 

 Byalaget har fortfarande ingen ordförande och man väljer att gå vidare så. 

 Ledamöter – Elin Johansson avgår och istället kommer Paula Weinehammar att ingå. 

§12. Firmatecknare är Sandra Bengtsson och Sofia Lindegårde. 

§13. Två revisorer valdes: Erna Lindqvist och Ulf Litzell 

§14. Anna-Karin Lindegårde Ivarsson och Eija Liljerup sitter sista året i valberedningen. 

§15. Val av kommittéerna finns på valberedningens sammanställning. Bif . protokollet. 

§16. Styrelsen har som förslag att någon annan förening i Holsljunga tar över skötseln av Bertas 
Camping. Idag har Byalaget med Bengt Josefsson som företrädare, avtal med NCC om skötseln 
av rastplatsen. Avtalet går ut i år, den sista Augusti och då har vi möjlighet att skriva om det. 
Byalaget har option på ytterligare ett år om vi och NCC vill.  



 Styrelsen vill att föreningarna tänker till och diskuterar om det är bättre att någon annan 
föreing tar hand om avtalet med NCC. Vi har ett halvår på oss att komma med förslag. 

§17. Det har inte kommit in några motioner under året. Det kom heller inte upp några övriga 
frågor. 

§18. Daniel avslutade mötet och Sigge delade ut blommor till Ordförande och sekreterare för 
årsmötet samt till avgående Elin Johansson, Bengt Josefsson och Lisbeth Andersson 

 

 Vid Pennan:   Ordförande: 

 

 

 ………………………………………………………….. …………………………………………………………………… 

 Susanne Johansson  Daniel Claesson 

 

 Justerare: 

 

 

 ………………………………………………………….. ………………………………………………………………… 

 Frank Johansson  Gösta Karlsson 

 


