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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 

 
Styrelsemöte nr 5, 2013. 
 
 
Tid:  2013-08-13 
Plats:  Årås Kvarn 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Mats Johansson, Rolf Sjöberg, Monika 

Hansson, Torbjörn Kjellin sekr. 
 
Kopia: Myram Bukowski, Jens Böhn, Dag Lagnerö, Martin Davidsson. 
 
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av protokolljusterare 
 Mats Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
  
§3 Föregående mötes protokoll 

Aktuella punkter i protokollet återkommer nedan. 
 
§4 Varpaledsbadet 

Myram o Rolf samt Mikael har tillfredsställande ombesörjt säsongens nödvändiga 
skötsel av Varpaledsbadet. 

 
§5 Vildmarksledens folder 

4 000 nya foldrar har tryckts upp på den tidigare layouten med några smärre 
andringar. Tryckningen har i stort finansierats med hjälp av annonsering i foldern. 
Detta enligt uppgift från Vildmarksgruppens S-O Larsson. 

 
§6 Folkräkning 

Svar på den utsända blanketten har kommit in från Österbo och Ingareds rotar. Svar 
väntas fortfarande från Stensered/Årås, Tåhults och Kölingsholms rotar. 
Uppgifterna behövs nu snart bl. a. för det pågående projektet ”Fiber i Kölingared”. 
Vi får kanske hjälpas åt med de saknade uppgifterna.  

 
§7 Projektet Fiber i Kölingared 

Dag driver projektet vidare. Folkräkningsuppgifterna behövs ganska snart för att 
ingå i underlag för bidragsansökningar.  

 
§8 Stadgar 

Ingen åtgärd ännu 
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§9 Övriga frågor 
 
- Loppisen. Myram och Rolf vill gärna ha hjälp med att ”vintra” loppisen. Böcker 
till biblioteket i församlingshemmet, utrensning av gamla prylar, m. m. Styrelsen 
föreslår att göra detta i samband med nästa möte. Mikael talar med Myram. 
I samband med detta föreslogs att vi på något sätt ska uppmärksamma Myrams och 
Rolfs stora insatser med och för loppmarknaden. Beslöts att Mikael kollar med 
Myram för att finna något lämpligt sätt. 

 
- Ekonomi. Kassören har lämnat följande ekonomiska lägesrapport gällande 
 t. o. m. 2013-08-07: 
 

 2013 2012 2011 
Kölingaredsdagen 3.800 5.066 2.920 
Tipspromenader  3.438 4.143 1.490 
Loppis 16.675 14.310 15.380 

 
- Vad göra med våra pengar? Mats ställde denna fråga och kan gärna tänka sig att 
vi sponsrar Årås´ säteriprojekt. Välgång i detta projekt bör ju vara en stor 
angelägenhet för Kölingared och därmed Kölingareds byalag. Styrelsen beslöt att 
arbeta vidare med detta och om möjligt ta fram ett förslag till nästa årsmöte. 

 
§10 Nästa möte 

Tisdagen den 24 september kl 18.30 i Årås Kvarn 
 
§10 Avslutning 

Ordf. förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:   
 
__________________  __________________ __________________ 
Torbjörn Kjellin  Mats Johansson Mikael Hallgren (ordf.) 


