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KÖLINGAREDS BYALAG 
Protokoll fört vid årsmöte 2013 

 
Tid:  2013-02-26 
Plats:  Årås Kvarn 
Närvarande: 28 medlemmar 
Bilaga:  Verksamhetsplan 2013 

 
Inledning 
Årsmötet inleddes med att speciellt inbjudne gästtalare Roland Karlsson, ordförande i 
Ulricehamns kommunfullmäktige, berättade om kommunens arbete med sin vision ”25000 
invånare år 2020” samt om den politik man driver för kommunens glesbygdsutvecklingen. 
Efter detta bjöds alla deltagarna på en rejäl och god landgång med öl/dricka samt därpå 
kaffe och kaka. Landgången var beställd från Torgstallet i Ulricehamn. 
Årsmötesförhandlingar sedan enligt följande: 
 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Mikael Hallgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Sven-Olov Larsson valdes till ordförande för mötet och Torbjörn Kjellin valdes till 
sekreterare. 

 
§3 Val av två protokolljusterare 

Jens Böhn och Arne Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§4 Fastställande av dagordningen för mötet 

Dagordningen, som delats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen, godkändes. 
 
§5 Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Kallelse har skickats ut till samtliga Kölingaredsbor i form av Kölingareds Nyheter 
Extrablad ca 14 dagar i förväg, samt har annonserats i UT Kopplingen. Mötet befanns vara 
behörigen utlyst. 

 
§6 Verksamhets- och ekonomiberättelse för år 2012 

Verksamhetsberättelse för 2012 innehållande också en sammanställd kassarapport fanns 
utskriven och delades ut under mötets gång. Mikael Hallgren och Dag Lagnerö gjorde en 
snabb genomgång och vissa förtydliganden. Berättelsen godkändes av mötet och kunde 
sedan läggas till handlingarna. .  

 
§7 Revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Gösta Knutsson. Berättelsen godkändes av 
mötet och kunde sedan läggas till handlingarna. 

 
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012. 
 

§9 Verksamhetsplan för år 2013 
En verksamhetsplan för år 2013 har upprättats. Denna lästes upp av Mikael Hallgren. Den 
har bilagts till detta protokoll och kommer också att i sin helhet ingå i kommande 
marsnummer av Kölingareds Nyheter. 
Verksamhetsplanen godkändes av mötet. 
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§10 Val av styrelseordförande för 1 år 

Mikael Hallgren omvaldes till ordförande för 1 år. 
  
§11 Val av styrelseledamöter 

Dag Lagnerö och Rolf Sjöberg omvaldes för 2 år till styrelseledamöter. 
Torbjörn Kjellin nyvaldes för 2 år till styrelseledamot. 
(Tidigare valda ledamöter för 2013 är Jens Böhn och Mats Johansson). 

 
§12 Val av suppleanter till styrelsen 

Monika Hansson nyvaldes för 2 år till styrelsesuppleant. 
(Tidigare valda suppleanter för 2013 är Myram Bukowski och Martin Davidsson).  

 
§13 Val av revisorer 

Bernt Enghardt nyvaldes till ordinarie revisor för 2 år. 
(Tidigare vald ordinarie revisor för 2013 är Gösta Knutsson). 
Britt-Marie Melander omvaldes för 1 år till revisorsuppleant. 
  

§14 Val av valberedning 
Berit Persson omvaldes och Barbro Andersson nyvaldes till valberedare för 1 år. Barbro 
Andersson valdes till sammankallande. 

 
§15 Övriga frågor 

1. Loppmarknaden i Smedjan på Årås. 
Denna betyder mycket för byalaget och drivs på ett föredömligt sätt av Myram och Rolf. 
Sven-Olov föreslog att ge dessa två en gratifikation i form av en resa till 
Landsbygdskonferensen i Emmaboda för deras insats.  
Förslaget godkändes av mötet. 
 
2. Fibernät i Kölingared 
Gösta Knutsson har tidigare fått uppdraget att arbeta med denna fråga. En intresseenkät 
behöver nu göras bland befolkningen, anser han, för att se hur stort intresset är.  
Det finns delade meningar om hur framtiden kan komma att se ut när det gäller fiber kontra 
mobilt nät. Mötet var dock enigt om att man bör fortsätta utreda fibernätsfrågan. Det finns 
också pengar att söka för sådan utredning.  
Beslöts att lämna frågan till styrelsen för vidare bearbetning. 
 
3. Representanter i Landsbygdsalliansen 
Tomas Jacov påpekade att Kölingareds byalag bör ha representantion i 
Landsbygdsalliansen. Han själv är ordförande och Bernt Enghardt är styrelseledamot i 
alliansen. En person från byalagets styrelse bör nomineras som representant. Förslag ska 
vara inne den 10 mars enligt Tomas. Beslöts att lämna denna fråga till styrelsen för åtgärd. 
 

§16 Avslutning 
Ordförande framförde ett tack till alla som utfört insatser stora som små under det gångna 
året och förklarade mötet avslutat. 

 
Kölingared 2013-02-26 
 
Vid protokollet Justeras   Ordf 
   
______________ ___________________  ______________ 
Torbjörn Kjellin Jens Böhn   Sven-Olov Larsson 
 
  ___________________ 
  Arne Johansson 
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