
Sammanträdesprotokoll
Kölingareds Byalag

Styrelsemöte nr 3, 2015

Datum: 2015-03-10
Tid: 18.30
Plats: Årås Kvarn

Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Berit Persson sekr, Mats Johansson, Torbjörn 
Kjellin, Gösta Knutsson

§1 Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare
Berit Persson omvaldes som sekreterare

§3 Val av protokolljusterare
Mats Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4 Val av kassör
Gösta Knutsson valdes till ny kassör

§5 Val av firmatecknare för Kölingareds Byalag
Mikael Hallgren och Gösta Knutsson

§6 Planering av året, med genomgång av enkät
- Tittade över den prioriteringslista som deltagarna på årsmötet fyllde i 
- Diskussion om ny sträckning på tipspromenaden i samband med 

Loppmarknaden.    Finns också förslag på att testa bingopromenad som 
komplement till      tipspromenaden. Mikael tar reda på hur detta fungerar.

- Gösta kontaktar kommunen angående vägarna i Kölingared, vad händer?
- Skötsel av Varpaledsbadet under sommaren. Finns ev via kommunen 

möjlighet      att få en feriepraktikant till detta, Mikael undersöker detta.
- Torbjörn ansvarar för att en lista med ansvariga till Loppmarknaden ordnas
- Hur fungerar räddningstjänsten för boende i Kölingared, är detta något vi ska 
    undersöka eller finns det mer information att få via landsbygdsalliansen 

i denna   fråga? Ska undersökas vidare
- Ingrid Isaksson tillfrågas om deltagande på Landsbygdsalliansens årsmöte
- Listan för skötsel av centrumplatsen ska ses över och skickas ut tillsammans 

1



med   nästa nummer av Kölingareds Nyheter
- Fixardag planeras till den 2 maj. Centrumplatsen och ny sträckning på 
  tipspromenaden ses över denna dag
- Loppisen öppnar 31 maj, mors dag och hålls sedan öppen varje söndag fram 

till 2   augusti, veteranfordonsdagen
- Landsbygdsmässa i september. Möjlighet för annonsering för företag i 

Kölingared   finns i ett annonsblad i samband med mässan. Mikael ska se över hur 
intresset är   bland företag i Kölingared att deltaga på mässan och hur det är med 
monter osv

§7 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§8 Nästa möte
21 april, kl 18.30 på Årås kvarn

§9 Avslutning
Ordf. förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

__________________ __________________
__________________

Berit Persson Mats Johansson Mikael Hallgren (ordf.)
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