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1. Mötets öppnande 

a. Mötet öppnas. 
 
 

2. Fastställande av dagordning 
a. Dagordning fastställs. 

 
 

3. Val av justerare 
a. Karin Hansson, Stina Wassberg 

 
 

4. Val av ordförande för mötet 
a. Camilla Nilsson 

 
 

5. Val av sekreterare 
a. Sara Friberg 

 
6. Grannsamverkan med Arne Hallner 

a. Arne Hallner från Polisen i Alingsås berättar och delar ut info om Grannsamverkan. 
b. För att starta upp ett grannsamverkansområde kontakta Arne via 

arne.hallner@polisen.se 
 



7. Byns historia och kuriosa med Anders Zackrisson 
a. Anders berättar om byns historia, och visar bilder från äldre tider. Denna gång fick vi 

se ett tvärsnitt av byns olika verksamheter kring sekelskiftet, var det fanns affär, 
slaktare, skola, polis och mycket, mycket mer. 

 
8. Mossbergs strand 

a. Styrelsen, genom Björn Dahlin, berättar det senaste kring arbetet med att få tillgång 
till Mossbergska stranden som tillhört Mossbergska friluftsskolan. 

b. Vi har fått möjlighet att ta över ansvar och skötsel för stranden. Arrendet är 2000 kr 
per år. Att ta över ansvaret skulle främst säkerställa att den hålls tillgänglig för hela 
byn. Vi kan också bli fler som städar stranden, och vi kan tillse att en brygga kommer 
på plats eller göra annan förbättring av stranden. Kanske kan man också ordna 
båtplatser vid stranden. Möjlighet kan finnas att söka bidrag för arrendet, detta 
kommer att utredas. 

c. Frågan ställs till årsmötet om Byalaget ska fortsätta verka för att ta över ansvaret för 
stranden. 

i. Mötet svarar ja. 
 

9. Styrelsens och revisorns berättelse 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse: Mona Tulokas-Carlsson föredrar. 
b. Revisorns berättelse samt ekonomisk redovisning: Tobias Andersson föredrar. 
c. Kort diskussion kring hur vi kan bli fler medlemmar. Ett förslag är maillista. Just 

maillista har diskuterats flera gånger, men Styrelsen noterar frågan ytterligare en 
gång för att se om en bra lösning kan finnas. Kombinationen hemsida, anslagstavlor 
och Facebook används tills vidare. 

 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

a. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 

11. Val av styrelseordförande 
a. Camilla Swärd väljs om som ordförande 1 år. 

 
12. Val av ledamöter och suppleanter 

a. Karin Hansson väljs in som ny ledamot på 2 år. 
b. Björn Jernström väljs om på 1 år. 
c. Björn Dahlin och Sara Friberg avgår. 

 



13. Val av revisor och revisorssuppleant 
a. Maria Rönnqvist fortsätter som revisor och Karin Kruse fortsätter som 

revisorsassistent. 
 

14. Val av valberedning 
a. Under 2015 har vi saknat en valberedning. 
b. Ny valberedning är Maria Möller, Morgan Holst och Sara Friberg. 

 
15. Kalendarium Byalaget 2016 

a. Styrelsen berättar om kommande aktiviteter. Kika gärna in i vårt kalendarium på 
hemsidan eller följ oss på Facebook!  

b. Förslag att hitta på fler vinteraktiviteter. 
c. Kort information om kajakpaddling genom Sara Friberg. Detta sker i samarbete med 

Friluftsfrämjandet, och det är för närvarande ledarbrist och därför svårt att ordna 
större aktiviteter. Följ dock gärna med på onsdagspaddling eller prova-på-paddling, 
Friluftsfrämjandet utgår från Bergsjödal någon gång varje år. Följ Friluftsfrämjandet 
Alingsås på Facebook eller www.friluftsframjandet.se för mer info. 

 
16. Övriga frågor 

a. Inga övriga frågor. 
 

17. Mötets avslutning 
a. Mötet avslutas 

 
 
 


