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KÖLINGAREDS BYALAG 
Protokoll fört vid årsmöte 2014 

 
Tid:  2014-02-24 
Plats:  Årås Kvarn 
Närvarande: 30 medlemmar 
 
Bilaga 1:  Revisionsberättelse för år 2013 
Bilaga 2:  Verksamhetsplan för år 2014 
Bilaga 3:  Budget för år 2014 
 
Inledning 
Årsmötet inleddes med att speciellt inbjudne gästtalare Fredrik Nilströmer, IT-chef i Ulricehamns 
kommun, berättade om kommunens verksamhet på landsbygden inom IT och bredbandsområdet.  
Därefter gav Dag Lagnerö en lägesrapport för projektet ”Fiber i Kölingared” och Ingrid Isaksson en 
lägesrapport för sin förberedelse till bildandet av en fiberförening i Kölingared. 
Efter detta bjöds alla deltagarna på en god landgång med öl/dricka/kaffe. Landgången var beställd från 
Torgstallet i Ulricehamn. 

 
Årsmötesförhandlingar genomfördes 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 

Tomas Jacov och Katarina Bladh valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§4 Fastställande av dagordningen för mötet 

Dagordningen, som delats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen, godkändes efter 
tillägg av en punkt, 11, Budget, efterkommande punktnummer har justerats därefter. 

 
§5 Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Kallelse har delats ut till samtliga Kölingareds hushåll i form av Kölingareds Nyheter 
Extrablad samt har annonserats i UT Kopplingen. Detta med någon dags försening jämfört 
med stadgarnas 14 dagar. Mötet befanns vara behörigen utlyst. 

 
§6 Verksamhetsberättelse för år 2013 (inkl. kassarapport). 

Verksamhetsberättelse för år 2013 innehållande också en sammanställd kassarapport hade 
delats ut tillsammans med kallelsen. På anmodan hade, sedan utskicket, ett förtydligande 
beträffande arbetsgruppen för Vildmarksleden införts. Dag redogjorde för kassarapporten. 
Tomas Jacov påpekade att det bidrag på 100 000 kr som byalaget sökt och fått utbetalda inte 
syntes i kassarapporten och undrade var dessa tagit vägen. Svaret blev att dessa pengar var 
avsedda för Bgf Årås Kvarn och därför hade de aldrig förts in i byalagets räkenskaper utan 
direkt förts över till Årås.  
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 
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§7 Revisionsberättelse för år 2013 

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Gösta Knutsson. Ett PM hade bilagts denna 
med synpunkter om att styrelsen ej följt stadgarna när det gäller utbetalning av medel. 
Styrelsen kunde meddela att detta beror på en brist i de gamla stadgarna och att den 
pågående stadgeändringen kommer att lösa problemet. Med hänsyn tagen till detta kunde 
revisorerna rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen.  
Revisionsberättelsen med PM godkändes av mötet. 
Den finns också som bilaga 1 till detta protokoll. 

 
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013. Åtgärder enligt §7 ovan har förutsatts 
genomföras. 

 
§9 Ändring av stadgarna 

Byalagets stadgar är gamla, otydliga och bristfälliga. Styrelsen har därför arbetat med en 
grundlig uppgradering. Ett förslag till ändrade stadgar hade delats ut tillsammans med 
kallelsen till detta möte. En del mer eller mindre betydande ändringar/tillägg, jämfört med 
det utdelade förslaget, togs upp på mötet. Till de mer betydande hör:  
1. Att definiera styrelsens befogenhet vid hantering av utbetalningar. Detta löses genom att 
en budget införs, som ska godkännas av årsmöte eller extra stormöte. Detta ska tilläggas i 
stadgarna både under §3. STYRELSE och §7. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE.  
2. Att verksamhetsplan också ska ingå i §7. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE. 
3. Att beslut om ändring av stadgarna ska tas på två i följd kommande möten varav ett ska 
vara årsmötet. 
4. Att §9. UPPLÖSNING ändras så att både mottagare och fördelning av de kvarvarande 
tillgångarna ska beslutas av sista års- eller stormötet. 
 
Slutgiltigt beslut om godkännande av de nya stadgarna kan tas på nästa möte den 16 mars, 
som då måste sammankallas som ett stormöte. 
 

§10 Verksamhetsplan för år 2014 
En verksamhetsplan för år 2014 har upprättats och lästes upp av ordinarie ordförande. På 
begäran ska planen kompletteras med ”20 september – Landsbygdsmässa i Ulricehamn” 
samt under punkten med samhällsservice att ”vägar ska prioriteras”. 
Verksamhetsplanen med tilläggen godkändes av mötet. 
Den finns som bilaga 2 till detta protokoll. 
I samband med verksamhetsplanen togs loppmarknaden upp av Torbjörn som ett viktigt 
projekt där hjälp av frivilliga behövs. En lista skickades runt där man fick anmäla sig för att 
ta ansvar för 1 av 8 söndagar som loppmarknaden ska vara öppen. 6 namn kom upp på listan 
varav 4 sitter i nya styrelsen. 

 
§11 Budget för år 2014 

En budget för år 2014 enligt bilaga 3 till detta protokoll godkändes av mötet. 
 
§12 Val av styrelseordförande för 1 år 

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

Jens Böhn och Mats Johansson omvaldes för 2 år till styrelseledamöter. 
Berit Persson fyllnadsvaldes för 1 år till styrelseledamot. 
(Tidigare valda ledamöter för 2014 är Dag Lagnerö, Rolf Sjöberg och Torbjörn Kjellin.  
Torbjörn har tidigare begärt att få avgå när sekreterareposten kan tillsättas av någon annan. 
Berit tar nu denna post).  

 



 Sid 3(6) 
§14 Val av suppleanter till styrelsen 

Martin Davidsson omvaldes för 2 år, Monica Spjuth nyvaldes för 2 år, Ingrid Isaksson 
nyvaldes för 1 år och Torbjörn Kjellin fyllnadsvaldes för 1 år. 
(Tidigare vald suppleant för 2014 är Monika Hansson. Hon har begärt att få avgå).  

 
§15 Val av revisorer 

Gösta Knutsson omvaldes till ordinarie revisor för 2 år. 
(Tidigare vald ordinarie revisor för 2014 är Bernt Enghardt). 
Britt-Marie Melander omvaldes för 1 år till revisorsuppleant. 
  

§16 Val av valberedning 
Barbro Andersson omvaldes och Håkan Hammarsand nyvaldes till valberedare för 1 år. 
Barbro Andersson valdes till sammankallande. 

 
§17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 
§18 Avslutning 

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

 
 
Kölingared 2014-02-24 
 
Vid protokollet Justeras   Ordf 
   
______________ _____________  ______________      ________________ 
Torbjörn Kjellin Tomas Jacov       Katarina Bladh Sven-Olov Larsson 
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Bilaga 2 
 

 
Kölingareds Byalag 

 
Verksamhetsplan 2014 
 
Tid  Aktivitet 
 
Påskafton  Brasa vid Centrumplatsen. 
 
Våren  Fixardag på Centrumplatsen samt Varpaledsbadet. 
 
Sommaren  Loppmarknad på Årås. Öppnas på Mors Dag. Frivilliga behövs. 
 
Sommaren  Tipspromenader på Årås, Frivilliga behövs. 
 
Juni-Augusti  Varpaledsbadet sköts av byalaget. 
 
Juni-Augusti  Centrumplatsen underhålls. 
 
1 juli  Kölingaredsdagen anordnas av Ingareds rote. 
 
20 September Landsbygsmässa i Ulricehamn. 
 
Hela året  Kölingareds Nyheter och Hemsidan. 
 
Hela året Vildmarksleden underhålls. 
 
Hela året  Turistinformation, bl. a. Vandringsleden. 
 
Hela året Fortsatta ansträngningar att reda ut hur räddningstjänsten fungerar för vårt  

område. 
 

Hela året Stödja arbetet för boende i Kölingared att få tillgång till effektiva 
internetanslutningar, Fiberföreningen. 

 
Hela året Vara pådrivande beträffande annan samhällsservice. Vägar prioriteras. 
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Bilaga 3 till årsmötesprotokoll 2014, Kölingareds byalag 


