
Kölingareds Byalag 
Styrelsemöte nr 2, 2013, med konstituering 
Tid: 2013-03-05 
Plats: Årås Kvarn 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Mats Johansson, Dag Lagnerö, Rolf Sjöberg, 
Myram Bukowski, Torbjörn Kjellin sekr. 
Kopia: Jens Böhn, Martin Davidsson, Monika Hansson 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
§2 Val av protokolljusterare 
Till justeringsmän valdes Dag Lagnerö och Rolf Sjöberg 
§3 Konstituering av styrelsen 
Ordförande Mikael Hallgren är vald vid årsmötet. 
Styrelsen konstituerade sig i övrigt enligt följande: 
Vice ordförande Mats Johansson 
Kassör Dag Lagnerö 
Sekreterare Torbjörn Kjellin 
Övriga ledamöter Jens Böhn 
Rolf Sjöberg 
Suppleanter Myram Bukowski 
Martin Davidsson 
Monika Hansson 
§4 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av ordf. Mikael Hallgren och kassör Dag Lagnerö var 
för sig. 
§5 Nominering av representant till Landsbygdalliansen 
Beslöts att tillfråga Jens Böhn om han är villig att bli nominerad som representant 
för byalaget i Landsbygsalliansen. Om inte föreslås att tillfråga Bernt Enghardt. 
Torbjörn frågar. 
§6 Utredning av fibernätet i Kölingared 
Beslöts att vi ska söka bidrag från Leader Sjuhärad för fortsatt utredning av denna 
fråga. Mikael ber Sven-Olov Larsson, som har underlag för ansökan, att skicka in 
denna. 
§7 Stadgar 
Byalagets stadgar behöver omarbetas. Beslöts att styrelsen ska arbeta med detta 
och 
presentera en reviderad utgåva vid nästa årsmöte. 
Sidan 2 av 2 
§8 Skötsel av Varpaledsbadet 2013 
Gräsklippning sköts av Mikael. För den dagliga tillsynen behövs någon annan 
person. Det ser ut att bli svårt att hitta någon som kan ställa upp för den ringa 
penning som kommunen ger och som också måste beskattas. Ett förslag kom upp 
om att fråga Årås Kvarn om en Årås-värdinna kan göra detta mot att Årås Kvarn 
får kommunens ersättning. Den dagliga tillsynen borde kunna begränsas till en 
kvart om dagen plus restid dit. Skattefrågan skulle kunna bli enklare på detta sätt. 
Beslöts att Mikael ska tala med Årås Kvarn styrelse. 
§9 Folkräkning mm. 
Det skulle behövas en kontinuerligt uppföljning av ändringar och andra händelser 
som rör befolkningen i socknen. Därför föreslås att man ser ut en ansvarig som kan 
hålla sig a jour med detta i varje rote och hålla kontakt med byalagets styrelse samt 



de ansvariga för Kölingareds Nyheter och för hemsidan. 
Följande personer föreslås att tillfrågas om att ta på sig denna uppgift: 
Ingareds rote Sven-Olov Larsson 
Stensereds rote Katarina Bladh 
Kölingsholms rote Arne Johansson 
Tåhults rote Barbro Andersson 
Österbo rote Lars Wiktorsson 
§10 Övriga frågor 
En allmän arbetsdag behövs för att se över och snygga till anläggningar som 
Centrumplatsen, Varpaledsbladet m fl. Beslöts att anslå Lördagen den 25 maj för 
detta med samling kl 09.00. 
§11 Nästa möte 
Tisdagen den 16 april kl 18.30 i Årås Kvarn 
§12 Avslutning 
Ordf. förklarade mötet avslutat. 
Vid protokollet Justeras 
__________________ __________________ __________________ 
Torbjörn Kjellin         Dag Lagnerö          Mikael Hallgren (ordf.) 
___________________ 
Rolf Sjöberg 


