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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 

 
Styrelsemöte nr 1, 2014. 
 
 
Tid:  2014-01-09 
Plats:  Årås Kvarn  
 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Jens Böhn, Dag Lagnerö, Mats Johansson, Rolf Sjöberg, 
Torbjörn Kjellin sekr. 
 
Kopia: Myram Bukowski, Martin Davidsson. Monika Hansson, 
 
§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 föregående protokoll återkommer nedan. 
 
§4 ”Folkräkningen” 

En nära nog komplett databas finns nu med Kölingareds fast- och fritidsboende. 
Den ska hållas aktuell och uppdateras regelbundet. Torbjörn tar fram listor för varje 
rote och skickar ut till resp. roteansvarig med anmodan att hålla koll på ändringar. 
Ändringarna ska noteras och en sammanställning rapporteras årligen tillbaka till 
den som har ansvar för databasen, f.n. Torbjörn. Lämplig tidpunkt är december. 

 
§5 Projektet Fiber i Kölingared 

Arbetet har fortsatt. En fastighetskarta finns nu för hela socknen. Dag har genom 
olika kontakter dessutom kartlagt vägar och metoder att gå vidare i projektet. Dag 
fick nu uppdraget att göra sonderingar beträffande personer till interimstyrelsen i en 
kommande fiberförening. 

 
§6 Loppmarknaden 

Monika Hansson har av förståeliga skäl tackat nej till att ta ansvar för 
loppmarknaden. Styrelsen får jobba vidare på detta. En idé är att man, för att sköta 
själva försäljningen på aktuella söndagar, utser ansvariga, en för varje söndag. 
Eventuellt kan tipspromenaderna ingå i samma ansvar. Den ansvarige får då se till 
att få medhjälpare som kan ställa upp. När det gäller ansvar för insamling av prylar, 
iordningsställande, utrensning av gammalt, snygghållning i lokalen samt annat 
allmänt, funderar var och en i styrelsen vidare på detta till nästa möte. 
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§7 Årsmöte 2014 
Tiden för årsmötet bestämdes till måndagen den 24 februari kl 19.00. 
Kallelse ska gå ut 14 dagar i förväg. Torbjörn tar fram och delar ut kallelse i form 
av ett extrablad av Kölingareds Nyheter till alla hushåll i Kölingared.  
 
Gästtalare eller underhållare samt typ av fika bestäms vid nästa styrelsemöte. 
Ett förslag till verksamhetsplan som tagits fram ska granskas och redigeras för att 
fastställas vid nästa styrelsemöte. 

 
§8 Stadgar 

En mer genomgående och heltäckande korrektion av stadgarna har föreslagits av 
Torbjörn. Ska granskas av styrelsen med mål att tas upp vid årsmötet. 
 

 
§9 Övriga frågor 

• Ulricehamns kommun har skickat ut på remiss ”Översiktsplan för Ulricehamns 
kommun”. Mikael hanterar och svarar på denna. 

• Jens föreslog att byalaget initierar en samlingsannonsering i juli månad för alla 
programmakare och aktörer i Kölingared. Detta dels för att Kölingared har 
väldigt många aktiviteter just i juli som på detta sätt enkelt kan visas upp utåt 
och dels för att visa på samarbete i Kölingared mot i huvudsak samma mål, 
Kölingareds Väl.  
Jens tänker sig en annons varje vecka i juli med alla aktiviteter listade. De 
aktörer som har råd skulle kunna bidra till finansieringen. Beslöts att kolla vad 
annonsering kostar i olika tidningar samt vilka aktörer som vill vara med.  
Ett komplement föreslogs också, nämligen att göra affischer av annonsen och 
sätta upp på strategiska ställen i och utanför Kölingared. 

• Dag presenterade en sammanställning av bokslutet för 2013.   
  
§10 Nästa möte 

Tisdagen den 4 februari 2014 kl 18.30 i Årås Kvarn.  
 
§11 Avslutning 

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


