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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 

 
Styrelsemöte nr 6, 2013. 
 
 
Tid:  2013-09-24 
Plats:  Årås Kvarn / Församlingshemmet 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Dag Lagnerö, Rolf Sjöberg, Myram Bukowski, 

Torbjörn Kjellin sekr. 
 
Kopia: Jens Böhn, Mats Johansson, Martin Davidsson. Monika Hansson, 
 
Före mötet hjälptes deltagarna åt med att flytta loppmarknadens kvarvarande böcker i Smedjan 
till Församlingshemmet. Samtidigt konstaterades att en stor utrensning borde ske inför nästa 
säsong. Det finns alldeles för många böcker som ingen vill ha. 
 
§1 Mötets öppnande. 

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

Aktuella punkter i föregående protokoll återkommer nedan. Loppisen tillkommer i 
särskild  punkt (§9) 
Beträffande sponsring av Årås säteriprojekt, som kom upp förra mötet, framkom 
synpunkten att detta inte helt överensstämmer med byalagets uppdrag. Pengarna 
bör hellre disponeras för byalagets egen verksamhet, som förutom de egna 
”skyddslingarna” Vildmarksled, Centrumplats, KN m.fl. kan tänkas bli ett 
bredbandprojekt med fiber och/eller annat och bildandet av en ekonomisk förening. 
Även annat poppar troligtvis upp. 

 
§4 Projektet Fiber i Kölingared 

Dag presenterade en skissad arbetsplan för projektet, se bilaga 1 till detta protokoll. 
Denna visar hur projektet är tänkt framskrida först till ett informationsmöte i form 
av ett stormöte med alla berörda och senare till ett eventuellt bildande av en 
ekonomisk förening. En viktig del i planen just nu är som synes framtagande av en 
komplett fastighetskarta, som i sin tur är baserad på uppgifter ur det pågående 
folkräkningsprojektet, se nedan. 
Stormötet bör hållas någon gång slutet oktober-början november. 

 
§5 Folkräkningen 

De flesta fastigheter finns nu listade. Återstår att få fram fastighetsbeteckningar och 
personuppgifter för Kölingsholms rote samt för vissa av de övriga. Arbetet måste 
forceras, åtminstone när det gäller uppgifter som behövs för fiberprojektets 
fastighetskarta.  
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§8 Stadgar 
Mötesdeltagarna uppmanas att till nästa möte läsa på de nu gällande stadgarna, se 
bilaga 2, samt tänka över vad som behöver ändras/kompletteras. 

 
§9 Loppisen 

Myram har tidigare framfört och upprepade nu återigen att hon och Rolf för nästa 
säsong inte har tid och möjlighet att fortsätta att ha huvudansvar för loppisen. Vi 
måste alltså hitta någon/några som kan ta på sig detta. 
 
En idé har kläckts: Att undersöka med Bgf Årås Kvarn möjligheten att flytta 
loppisen till säteriets norra flygel, där det tidigare funnits en affär. Detta skulle vara 
en bättre lokal än Smedjan för ändamålet och dessutom ge liv åt den gamla flygeln. 
Beslöts jobba vidare med detta. 

 
§10 Övriga frågor 

- Dag har fått en faktura på ca 1200 kr från Thomas Jacov med material- och 
resekostnader för byalagets/Vildmarksledens monter vid landsbygdsmässan i 
Ulricehamn. Beslöts att godkänna denna men med påpekande att en sådan kostnad 
borde tillförsäkras i förväg. 

  
§10 Nästa möte 

Tisdagen den 22 oktober kl 18.30 i Årås Kvarn 
 
§10 Avslutning 

Ordf. förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:   
 
__________________  __________________ __________________ 
Torbjörn Kjellin  Rolf Sjöberg  Mikael Hallgren (ordf.) 
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Bilaga 1 till Styrelsemötesprotokoll nr 6, 2013. 
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Bilaga 2 till Styrelsemötesprotokoll nr 6, 2013. 
 
 
Stadgar för Kölingareds Byalag,   Fastställda 1999-04-17 
     Reviderade 2008-02-25 
 
§ 1. NAMN 
Föreningens namn är Kölingareds Byalag 
 
§ 2. SYFTE 
Föreningens syfte är 
Att göra Kölingared attraktivt att bo i 

Att skapa gemenskap 
 
§ 3. STYRELSE 
Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd stor- och årsmöte. Styrelsen utser 
firmatecknare. 
Styrelsen ska bestå av minst 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Arbetsgrupperna lämnar 
förslag på en ledamot och en suppleant till styrelsen från gruppen. Styrelseledamot byts ut mot 
ny efter två år. 
 
§ 4. MÖTEN 
Stormöte ska utlysas 14 dagar i förväg. Det bör hållas minst 2 stormöten per år, varav ett kan 
sammanfalla med årsmötet. 
Årsmöte ska sammankallas 14 dagar i förväg och ska behandla följande: 
Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, val av ny styrelse 
och revisorer. 
 
§ 5. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
2. Val av två justeringsmän. 
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 
4. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret. 
5. Revisorernas berättelse för samma tid. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
7. Val av ordförande för ett år. 
8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för två år. 
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
10.  Val av två ledamöter i valberedningen. 
11.  Övriga frågor. 

 
§ 6 UPPLÖSNING 
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid ett stormöte. Efter revisorernas 
godkännande av räkenskaperna, ska tillgångarna fördelas till de föreningar som står bakom 
Kölingareds Byalag. Det sista stormötet beslutar om fördelning av medlen.     
 
 


