
  
 

 
 MÖTESPROTOKOLL ÅRSMÖTE VÄSTRA BODARNE BYALAG 
 
Ärende: Årsmöte 
 
Datum/plats: 2014-03-09 Missionskyrkan 
 
Närvarande:  Mona Tulokas Carlsson 
 Sara Friberg 
 Tobias Andersson 
 Björn Dahlin 
 Björn Jernström 
 Samt ca 30 av byalagets medlemmar  
   
  
---------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------------
AGENDA: 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning 
3. Val av justerare 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet  
6. Styrelsens och revisorns berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Val av styrelseordförande 
9. Val av ledamöter och suppleanter 
10. Val av revisor och revisorssuppleant 
11. Val av valberedning 
12. Presentation arbetsförslag utegym 
13. Övriga frågor 
14. Mötets avslutning



  
 

 

 
PROTOKOLL 

1. Mötets öppnande 
 

2. Fastställande av dagordning 
 

3. Val av justerare 
a. Björn Dahlin och Mona Tulokas Carlsson 

 
4. Val av ordförande för mötet 

a. Tobias Andersson 
 

5. Val av sekreterare för mötet  
a. Sara Friberg 

 
6. Styrelsens och revisorns berättelse 

a. Björn Dahlin gick igenom verksamhetsberättelsen 
b. Tobias Andersson gick igenom årsredovisningen 

 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

a. Godkändes av mötet 
 

8. Val av styrelseordförande 
a. Camilla Nilsson omvald 1 år 

 
9. Val av ledamöter och suppleanter 

a. Sara Friberg omvald ledamot 2 år 
b. Björn Dahlin omvald suppleant 2 år 
c. Björn Jernström omvald suppleant 2 år  

 
10. Val av revisor och revisorssuppleant 

a. Revisor Maria Rönnquist 
b. Revisorsuppleant Karin Kruse 

 
11. Val av valberedning 

a. Tidigare valberedning ställer upp för omval. Ingen ny valberedning har hittills 
hittats av styrelsen, men denna fråga drivs vidare av styrelsen inför nästa 
årsmöte. 

 
12.           Presentation  arbetsförslag  utegym 

a. Årsmötets deltagare har ett intresse av att frågan drivs vidare och ger styrelsen i 
uppdrag att driva frågan vidare. 

b. Frågor som diskuterades under mötet och som styrelsen tar med sig: 
◦ Kan man kombinera med skateboardpark eller andra aktiviteter? 
◦ Placering? 
◦ Vem har ansvar klämrisker? Skötsel?  
◦ SK Mjörn kan upplåta en del av grusplanen för detta och kommer 

att ta upp övrigt engagemang (arbete såväl som ekonomiskt) på 
sitt årsmöte. 



  
 

 

◦ Förslag att den kommitté som driver frågan vidare presenterar 
olika förslag till byn där kostnadsfrågan också tas upp. Om vi inte 
får finansiering från kommunen bör en kostnadsplan göras där 
också medlemsavgiften tas upp. Kommer medlemsavgiften 
påverkas? T ex, är byn villig att öka medlemsavgiften för att få ett 
gym? 

◦ Kan man skapa ett gym med lösa delar som man tar fram ur låst 
utrymme? 

◦ Finns andra föreningar som vill vara med och bidra med arbete 
eller ekonomi? 

◦ Vägföreningen har parkmark som kommunen äger som skulle 
kunna användas. 

 
13. Övriga frågor 

a. Friluftsskolan är till salu. Om det blir en flyktingförläggning, ges förslag att ett 
välkomnande sker till de som får plats på boendet. Önskemål att byalaget tar 
initiativ.  

b. Om friluftsskolan säljs måste markägaren kontaktas innan midsommarfirande 
sker, om den delen av marken är med i försäljningen.  

c. Henrik Olsson informerar å vägföreningens vägnar om att det nu är 40 i hela byn 
förutom infarten där det är 60. Rekommenderad hastighet är fortfarande 30. I tre 
etapper kommer också fiber att grävas ned i Alingsås Energis regi. 

d. Göran Tigerhed behöver kontaktas gällande att ha valborgsfirande på hans mark. 
Björn Jernström kommer att ta denna fråga med Göran Tigerhed. 

e. Hur kommer byalaget att arbeta med frågorna kring de nya farlederna i FÖPen? 
Byalaget kommer inte att driva några frågor kring vägarna, men om byn upplever 
en delning pga de nya farvägarna kommer byalaget självfallet att vara delaktiga i 
att fortsätta ha fortsatt god gemenskap i byn. Byalaget fortsätter att sprida 
information vidare som kommer till oss gällande FÖPen. 

 
14. Mötets avslutning 

 
 
 
 
 
Justeras 
 
Björn Dahlin Mona Tulokas Carlsson 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 


