
Protokoll från styrelsemöte, 2012-04-23  
Närvarande: Mikael Hallgren, Jens Böhn, Rolf Sjöberg, Mats Johansson, 
Martin Davidsson, Dag Lagnerö och vid pennan Barbro Andersson . 
§ 1. Ordförande hälsar alla välkomna. 
§ 2. Mikael Hallgren och Jens Böhn utses till justeringsmän. 
§ 3. Tipspromenaden 2012 Årås ansvariga: 
27/5  Torbjörn Kjellin 
17/6   Mikael Hallgren 
24/6   Anders Claesson 
1/7     Dag Lagnerö 
8/7     Mats Johansson 
15/7  Jens Böhn 
22/7   Monika Spjuth 
29/7   Martin Davidsson, Barbro Andersson 
§ 4. Varpaledsbadet 2012: Ingrid Jacov åtar sig att sköta den dagliga tillsynen, Det 
viktigaste är att se till att varningsskyltarna sitter där de ska. 
Lönen för att sköta badet är 45:-/tim. 
Mikael har kontaktat dem på kommunen så han får kallelse till badmötet som hålls i 
Maj månad och då får han i uppgift att fråga om Gösta Knutsson har åtagit sig att sköta 
gräsklippning i år också. 
§ 5. Centrumplatsen 2012: Katarina Bladh har gjort ett schema över vilka rotar som 
sköter 
centrumplatsen och vem som är ansvarig. 
Schemat finns i KN. 
§ 6. Utvecklingsplanen: Vi gick igenom avdelningen om Vägar, Bostäder och Lokaler. 
Dag Lagnerö väckte en annan fråga där, om vi ringer till SOS var hamnar vi och hur 
lång tid får det ta för att Polis, Brandkår eller Ambulans att komma 
§ 7. Vi beslutade att vara med i kopplingen det kostar 400:-/år. 
Där ska vi skriva in om t.ex. Tipspromenaden och vem som är ansvarig den dagen. 
§ 8. Nationaldagen: Vi har fått en inbjudan till Stureparken för att fira nationaldagen 
där men vi tackar nej. 
§ 9. Övriga frågor: Sven-Olov Larsson är ansvarig för Vildmarksleden. 
Kölingaredsdagen är första tisdagen i Juli. 
Bokföringssiffror: KN går jämnt upp. 
Loppisen inbringade 1330:- Påsk helgen. 
Deklarationen för föreningen är inskickad. 
Multiarenan: Åa-laget jobbade 24/4 och 29/4 var det också jobbdag. 
De som sponsrar arenan får en liten skylt uppsatt som reklam att de 
varit med Tex. Södra skogsägarna, Derome och Dalumsmekaniska 
osv. 
Jens kom med en önskan om ett bidrag från Byalaget till arenan om vi 
kunde sponsra med pengar till belysning. 
Jens lämnade lokalen medan vi diskuterade saken, Vi bestämde oss för 
att sponsra med 20 000:- till belysning på arenan 
§ 10. Nästa möte 28/5-12 Åråskvarn 19,00 
  



Justerat 
Mikael Hallgren, Jens Böhn 
 


