Årsstämmeprotokoll för Krokshultsbygdens byalag
fredagen den 27/2 2015

1
Ordförande Sture Karlsson hälsade välkommen till en välbesökt årsstämma och
förklarade stämman öppnad.
2
Röstlängden fastställdes - alla närvarande medlemmar över 15 år har rösträtt vid
voteringar.
3
Till mötesordförande valdes Sture Karlsson och till sekreterare Nils-Inge Hagman.
4
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ingemar Olsson och Åke Karlsson.
5
Kallelsen som personligt utskick godkändes.
6
Dagordningen godkändes i oförändrat skick.
7
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes (bifogas protokollet)
8
Balansräkning och revisionsberättelsen godkändes.
9
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
10
Verksamhetsplanen för 2015 lästes upp och godkändes av stämman.
11
Medlemsavgiften för 2016 Familj skrivna på samma adress 200 kr Enskilda 100 kr Barn
under 15 år gratis.
12
Val
a. Ordförande lår: Sture Karlsson.
b. Kassör lår: Karl-Johan Höckerdal.
c. Ledamöter 2år: Els-Marie Thunberg och Carola Östergren. (nyval)
d. Styrelsesuppleanter 2år: Ingemar Olsson och Martin Hagman. (fyllnadsval)
e. Revisorer lår: Per Helgesson och Mikael Svensson. Revisor suppleanter lår:
Sören Sköld och Ingvor Hagman.
f. Valberedning: Veine Sjöö (sammankallande), Bertil Karlsson, Monica Helgesson
och Hazel Thunberg.
13
Inga motioner från medlemmarna hade inkommit.
14
Krokshultsgården:
 Utökning av parkering
 Avlopp
 Flytt av anslagstavla
 Införskaffande av flaggstång
 Fiberanslutning
Den nya styrelsen fick i uppgift att hantera dessa frågor.

15
Övriga frågor: Den nya sophanteringen diskuterades Siv Alge representerar byalaget på möte
i Figeholm angående detta den 2015-02-28.
Stämman tyckte att byalaget ska göra våra politiker införstådda med hur dålig
mobilteckningen är i bygden.
Kommittéer:
 Vandringsleden (Veine Sjöö)
 Matkommite` (Margareta Olsson)
 Ängensdag (Ingemar Olsson)
 Midsommar (Els-Marie Thunberg)
 Husfru (Ingalill Wahlsten)
 Hemsidan (Siv Alge)
Ansvariga inom parentes.
Avgående styrelseledamot och suppleant avtackades för förtjänstfullt
arbete under många år med blommor. (Nils-Inge Hagman och Anders Helgesson)
Den nya ledamoten Carola Östergren hälsades välkommen till styrelsen.
Ordföranden inbjöd till kaffe och smörgåstårta samt information om fiberkabel.
16
Årsstämman avslutades.

Ordförande

Sekreterare

Justeringsmän

Verksamhetsberättelse för Krokshultsbygdens byalag 2014
Årsmötet ägde rum den 21 februari med sedvanliga förhandlingar.
Styrelse under verksamhetsåret:
Ordförande: Sture Karlsson, Kassör: Karl-Johan Höckerdal.
Ordinarieledamöter: Åke Svensson, Els-Marie Thunberg, Eva Larsson, Siv Alge och
Nils-Inge Hagman.
Styrelsesuppleanter: Ingemar Olsson, Anders Helgesson och Per-Erik Karlsson.
Revisorer: Per Helgesson och Mikael Svensson. Revisorsuppleanter: Ingvor Hagman
och Sören Sköld.
Valberedning: Veine Sjöö (sammankallande) , Bertil Karlsson, Monica Helgesson och
Hazel Thunberg.
Styrelsen har haft 7 protokollförda inklusive årsmötet. Medlemsantalet var vid åretsslut
ca 185.
Under året har krokshultsgården varit ut hyrd vid ett flertal tillfällen till privatpersoner.
Viss renovering och införskaffande av inventarier har utförts under året.
Aktiviteter under året i byalagets regi: Afterwork med tema hjärtlugnräddning och
bildvisning naturbilder. Café nostalgi vid två tillfällen. Vandringsledensdag.
Midsommarfest. Ängensdag. Teaterföreställningar. Svamputflykt. Musik café med
Sigvardssons. 1:a Advent firande med tillhörande julbord.
Vi kan åter igen konstatera att våra arrangemang är populära och välbesökta och att
teatern är vår kassa ko.
Även i år har vi med stor glädje välkomnat två nyinflyttade familjer.
Ett stort TACK riktas till alla frivilliga krafter som ställt upp under året och som vanligt
TACKAR vi EXTRA MYCKET för det utsökta arbete vår matkommite alltid gör, bättre
finns inte.
Till sist tackar styrelsen för det gånga året och härmed ställer vi våra platser till
förfogande:
Sture Karlsson
Eva Larsson

Els-Marie Thunberg Nils-Inge Hagman
Åke Svensson
Siv Alge

Verksamhetsplan för år 2015
Styrelsen träffas som regel varje månad med uppehåll på sommaren.
Protokoll läggs ut på hemsidan för att alla ska kunna se vad som händer.
Vandringsleden kommer även i år att underhållas och förbättras. Vi hoppas
att många besökare ska ta uppleva vår vackra bygd. Vandringsledens Dag på
Sveriges Nationaldag är ett utmärkt tillfälle att göra leden känd.
Vi kan även detta år se fram mot en ny teaterföreställning. Det är en stor
begivenhet med många trogna besökare varje år. Inkomsterna är livsviktiga
för vår övriga verksamhet.
Det är byalagets avsikt att genomföra de årliga evenemangen så
som midsommarfest, ängens dag, teater och julbord.
Studiegruppen har för avsikt att fortsätta sitt arbete.
Utöver de stora arrangemangen kommer andra sammankomster att
anordnas. Förslag från medlemmar är önskvärda.
En ambition måste vara att de unga kommer med i verksamheten.
Information om olika aktiviteter och sammankomsterna får du genom
informationsbladet, som utkommer två gånger om året. Hemsidan hålls
ständigt aktuell med vad som händer i bygden.
Frågan om fiberkabel för landsbygden har åter aktualiserats. Detta skulle
betyda mycket för landsbygden.
Byalaget kan genomföra sin breda verksamhet tack vare alla frivilliga
krafter.

