
Sidan 1 av 2 

Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 

 
Styrelsemöte nr 2, 2014. 
 
 
Tid:  2014-02-04 
Plats:  Årås Kvarn  
 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Jens Böhn, Dag Lagnerö, Mats Johansson, Rolf Sjöberg, 
Myram Bukowski, Torbjörn Kjellin sekr. 
 
Kopia:  Martin Davidsson. Monika Hansson, 
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av protokolljusterare 
 Rolf Sjöberg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§3 Projektet Fiber i Kölingared 

Ingrid Isaksson har accepterat att ta på sig ansvaret för att bilda en interimstyrelse 
till en fiberförening. 
 
Ett informationsmöte ”Stormöte” planeras till den 16 mars kl 16.00. Café och 3.e 
plan i Årås Kvarn har preliminärbokats för detta. 
 
Dag har talat med sparbanken som lovat ställa upp med information, men de vill ha 
en publik om minst  20 personer. 
 
UEAB bedöms att inte behövas i detta tidiga skede, men däremot en person som 
kan informera bra om det framtida behovet av fiber och bredband. Dag har 
kontakter och arbetar med detta. Dessutom ska Ingrid Isaksson vara med och 
informera om sin bit i projektet. 
 
Bestämdes att inte tillämpa föranmälan för deltagande. Marknadsföring på alla 
möjliga sätt måste tillämpas. 
 
De 20 000 kr som beviljats för förberedelsearbetet i projektet och som ännu inte 
utnyttjats är ok att överlåta till en nybildad fiberförening. 

 
§4 Stadgar 

Det finns nu ett färdigt förslag till ändrade stadgar, som kan tas upp för beslut vid 
årsmötet. För förhandsinformation till medlemmarna skickas förslaget ut 
tillsammans med kallelsen till årsmötet. 
 

§5 Loppmarknaden 
Efter årsmötet får den nya tillträdande styrelsen ta itu med loppmarknaden. I 
samband med utskick av kallelsen till årsmötet kommer dock viss information samt 
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anmodan att komma in med loppmarknadsprylar att skickas med ut till 
medlemmarna. Torbjörn är kontaktperson t.v. 

  
§6 Årsmötet 2014 

Årsmötet hålls måndagen den 24 februari kl 19.00. 
 
Torbjörn delar ut kallelse i form av ett extrablad av Kölingareds Nyheter till 
samtliga hushåll i Kölingared. Med kallelsen går också dagordning, 
verksamhetsberättelse 2013 och förslaget till ändrade stadgar. 
 
Årsmötesprogrammet ska innehålla information om fiber och bredband. Vem som 
ska inbjudas för att tala om detta samordnas med informationsmötet enligt §3 för att 
få en bra och lämplig variation. Dag jobbar med detta. 
  
Till fikat beställs ”små” landgångar från Torgstallet. Myram fixar detta för 40 
personer. 
 
De i styrelsen som ska vara med träffas en timma före mötesstart, dvs. kl 18.00. 

 
§7 Övriga frågor 

Turordningen för att arrangera Kölingaredsdagen rotevis ska vara enligt följande: 
Ingared - Tåhult - Österbo – Kölingsholm – Stensered. 
Detta betyder att Ingared har ansvaret 2014, Tåhult 2015 osv. 
 
Myram och Monika har begärt att få avgå från styrelsen. Detta har meddelats 
valberedningen. 

 
§8 Nästa möte 

Blir årsmötet den måndagen den 24 februari kl 19.00.  
 
§9 Avslutning 

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


