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Sammanträdesprotokoll 
Kölingareds Byalag 
 

 
Styrelsemöte nr 4, 2015 
 
 
Datum:  2015-04-21 
Tid:  18.30 
Plats: Årås Kvarn 
 
Närvarande: Mikael Hallgren ordf, Berit Persson sekr, Torbjörn Kjellin, Gösta Knutsson, 
Monica Spjuth, Martin Davidsson och Fredrik Krause 
 
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av protokolljusterare 
 Torbjörn Kjellin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§3 Bankfrågor från Kassören 

Förslag om att byta bank från Ulricehamns Sparbank till Handelsbanken kom upp. 
Förslaget bifölls och beslut togs att byta bank. Kassören svarar för att detta blir 
gjort. 
 

§4 Planering av fixardagen 2 maj 
 Samling vid Centrumplatsen kl 09.00 och första prioritet blir att se över 
 Centrumplatsen så det är snyggt där. Blir det många som kommer finns ytterligare 
 uppgifter att utföra. 
 
§5 Planering av sommaraktiviteter 
 - Mikael har undersökt möjligheterna att anordna motionsbingo i samband med 
 söndagarnas loppis och söndagscafet på Årås kvarn. Han ska undersöka vidare om 
 tillstånd behövs från kommunen för detta.                                                                                     
 - Styrelsen ser över sträckningen på promenaden då detta tidigare diskuteras, att gå 
 runt byggnaderna på områden upplevs bli en lagom lång promenad med flera 
 sevärdheter. Stolpar ska flyttas till den nya sträckningen innan mors dag den 31/5 
 då cafe och loppis öppnar för sommaren.                                                                    
 - Torbjörn har en lista för ansvariga av loppis och tips/bingopromenader                  
 - Listan för skötsel av Centrumplatsen skickades ut i förra numret av Kölingareds 
 Nyheter.                                                                                                      
 - Nya saker till loppisen efterlyses ständigt.  
 
§6 Övriga frågor 
 Gösta som föregående möte fick ansvar för att ha kontakt med kommunen om 
 vad som händer med vägarna i Kölingared meddelar att det kommer att bli ett 
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 stormöte i kommunen där detta ska diskuteras då klagomål inkommit från 
 fler delar av kommunen. 
 
§8 Nästa möte 
 26/5, kl 18.30 på Årås kvarn 
  
§9 Avslutning 
 Ordf. förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:   
 
__________________  __________________ __________________ 
Berit Persson   Torbjörn Kjellin Mikael Hallgren (ordf.) 
 


