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- Återkoppling från Emelie Romland från kommunen ang.
röjning. Gösta Karlsson Källebacken är tilltalad.
- Fikadag med ”Vänner Holsljunga” + städarna av Bertas
Camping i församlingshemmet genomfördes den 10 Feb. Ca:
40st närvarande. Sofia hade fixat tårtor ifrån Bexells i
Öxabäck
- Bertas Camping – Sista året i kontraktet. Avtalet går ut i slutet
av Augusti i år och behöver omförhandlas om vi vill fortsätta
med aktiviteten. Förslag finns om att lämna över ansvaret till
Byahuset som är i stort behov av medel inför renoveringen av
huset. Bengt som har administrerat och skött campingen
under vintermånaderna kommer att sluta och lämna över
ansvaret.
Den 10 Mars i Idrottsföreningens klubblokal tillsammans med
Byahuset.
- Ordförande för mötet: Daniel Claesson
- Sekreterare för mötet: Susanne Johansson
- Årsberättelse fixar Ann-Margreth
- Revisionsberättelse: Ulf Litzell och Erna Liljerup
- Blommor till avgående: Elin Johansson, Lisbeth Anderssion,
Bengt Josefsson, Ordförande och Sekreterare.
- Förslag om att Byahuset fixar fika medans Byalaget betalar
- Trivselbygden: Har vi någon som är intresserad? Tas upp
under punkten ”Övrigt!” på mötet.
- Spegeln: Samma sak här, Sofia behöver förstärkning. Tas upp
under punkten ”Övrigt” på mötet. Sofia skriver ihop en
uppmaning om förstärkning samt en kallelse till årsmötet.
Susanne skriver ut 250 ark som Sigge och Roger delar ut.
- Bertas Camping – Se ovan. Finns det någon annan förening
som är villig/lämplig att ta över ansvaret för campingen?
- Ansvarig utgivare av Spegeln som en temporär lösning blir
Sandra Bengtsson och för Hemsidan blir Sofia Lindegårde.
- Webmaster är idag Leif Johansson.
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Byalaget söker bidrag för SUO som kommer och spelar på
Valborg i år igen. J
Bidrag till en linbana i skolan, via föräldraföreningen.
Hembygdsföreningen ansöker om ett bidrag på 17.433:90 för
en klimatanläggning till Högelycke för att säkerställa ett bra
klimat i huset till alla antika föremål.
Styrelsen godkände ansökan.
HB-föreningen har årsmöte den 7/3. Roger går på mötet.
Byalaget har fått en inbjudan till Rådde den 5/3 till en
föreläsning av Jerry Engström som kommer att handla om hur
vi tillsammans bygger en levande landsbygd. ”Platsutveckling
och Landsbygdsutveckling”.
Ska läggas ut på FB så att vem som vill kan åka.
Den 2/4 med kommunen. Kommer att hållas i Mjöbäck kl.
18:30 Sigge och Roger åker. Anmälan sker till Emelie Romland
senast den 25/3
Sofia var på möte i Falkenberg. Man vill veta vad vi vill ha med
i broschyren?
Ev. bilder ifrån vår fotokalender?
Förslag på en aktiviteteskalender som föreningarna själva
skriver och lämnar information om. Sofia skickar ut
information till våra föreningar i Holsljunga.
Ska vi ha uppehåll ett år? Bengt och Stefan tillfrågas
I samband med marknaden finns förslag om att ordna en
oktoberfest.
Skolgruppen har möte den 28/2 i Mjöbäcks Skola kl. 18:30
ang nedläggningshotet av Holsljunga skola. Information ska
lämnas till föräldraföreningen och Inger L.
Nästa möte bestämdes till den 19/3 då vi har konstituerande
möte samt ett ”vanligt” styrelsemöte. Kl. 18.00
Fika fixas av Sigge.
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