
Protokoll fört vid årsmöte med Lönnskogsbygdens byalag lördagen 
den 31 juli 2004 

Närvarande: (bilaga 1) 

 

1. Välkommen 

Bengt Sandström hälsade välkommen och öppnade årsmötet. Ulla Grundel var förhindrad av 

en halsinfektion. 

 

2. Ordförande 

Bengt Sandström valdes till ordförande för årsmötet 

 

3. Sekreterare 

Harriet Härdig valdes till sekreterare för årsmötet 

 

4. Justerare/rösträknare 

Anna-Lisa Larsson och Maj Magnusson valdes till justerare och rösträknare för dagens 

protokoll. 

 

5. Kallelsen 

Kallelse hade skett via Lönnlövet nr 8 och via föregående protokoll. Kallelsen godkändes. 

  

6. Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

7. Verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. (Bilaga 2) 

 

8. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. (bilaga 3) 

 

9. Balansräkningen 

Balansräkningen genomgicks och fastställdes av årsmötet. (Bilaga 4) 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för ledningsgruppen 

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för ledningsgruppen. 

 

11. Val av sammankallande på ett år. 

Ulla Grundel omvaldes till sammankallande 

 

12. Val av informatör på ett år. 

Lotta Grundel omvaldes till informatör. 

 

13. Val av styrelsesuppleant på ett år. 

Ellen Stensrud omvaldes till styrelsesuppleant. 

 

14. Val av  två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år. 

Kurt Härdig och Torbjörn Karlsson omvaldes till revisorer. George Wall och Inga-Lill 

Södergren omvaldes till revisorssuppleanter. 

 



15. Val a valberedning bestående a två ledamöter. 

Monica Sandström och Birgit Hellborg valdes till ny valberedning. 

 

Årsmötet gjorde en paus och ledningsgruppen bjöd på fika. 

 

16. Planering av  kommande verksamhetsår. 

Verksamheten i byalaget sköts av  aktivitetsgrupperna. Mötet gick igenom grupperna i 

tidsordning. Årsmötesdeltagarna fick samtidigt möjlighet att anmäla sig till arbete i 

aktivitetsgrupperna inför kommande verksamhetsår. (bilaga 5) 

 

Pubgruppen: Årets Pub inleds kl. 19.00 i lägergården. Önskemål framkom om Pub även i 

samband med nästa årsmöte. 

 

Vandringsledsgruppen: Ett bidrag på 30.000 kronor är beviljat för upprustning av  

vandringslederna. Arbete för 30.000 kronor skall utföras av byalaget. Det villkoret är redan 

uppfyllt men det finns fortfarande arbete som behöver göras. Någon hjälp via ALU arbete är 

fortfarande inte klart. 

 

Ett förslag till broschyr över vandringslederna visades. Broschyrens karta skall framställas i 

samarbete med länsstyrelsen. Mötet ansåg att det var en trevlig broschyr. 

 

Ett förslag till skyltar visades. Skyltarna är utformade enligt länsstyrelsens standard. Små 

plåtskyltar är beställda.  

 

Naturreservatens vandringsleder kommer också att ha sin utgångspunkt från lägergården.  

Invigning av naturvårdsverkets leder kommer att ske under allaktivitetsdagen. 

 

Nästa arbetsdag med vandringslederna är: 

 

Lördag 11 september kl. 9.00. Samling vid lägergården.. Arbetsdagen kommer ev. att 

annonseras  i Lönnlövet  och på anslagstavlorna. 

 

Ledningsgruppen: Höstmötet är den 9 oktober. 

 

Valborgsmässogruppen: Firandet blir den 30/4 2005 

 

Loppmarknadsgruppen: Loppmarknad är planerad till augusti 2005. Det kommer att finnas 

tillfälle till att skänka gåvor till loppmarknaden. 

 

Årsmötet beslöt  

att ta upp frågan om bildande av en allaktivitetsgrupp på höstmötet. 

 

Midsommargruppen: Midsommargruppen tackar för sig i och med årets midsommarfirande. 

Gruppdeltagarna har genomfört tre stycken mycket välbesökta midsommarfiranden och 

lämnar nu över arbetsuppgiften till andra intresserade. 

 

Påtryckargruppen: Arbetet med Siktjärns badplats har fungerat mycket bra. Många hjälpte till 

på städdagen. Det har inte varit någon förstörelse på badplatsen. Bryggorna är tyvärr trasiga 

men det är uppmärksammat och lagning är på gång. 

 



Informationsgruppen:  Projektet med informationstavlorna är avslutade. Anslagstavlorna är 

väl utnyttjade och flera stycken är dessutom vackert blomstersmyckade. Några byar 

informerar lite kort om sin by på anslagstavlan och ett önskemål är att fler byar tar efter den 

idén. 

 

Byavandringsgruppen Stenbyn: Eventuellt kommer gruppen att hinna med en byavandring 

under 2005. 

 

Byagruppen i Elofsbyn. 

 

Byagruppen i Berga: 

 

18. Övriga frågor. 

Lotta Grundel informerade om att medlemsförteckningen hittills innehåller 56 namn. 

Mötesdeltagarna fick möjlighet att komplettera företeckningen. 

 

19. Fastställande av eventuella avgifter. 

En avgift uttas av byalaget för porto och kuvert av dem som önskar få protokoll och 

Lönnlövet hemskickad  

 

Årsmötet beslöt 

att  fastställa avgiften till 50 kronor även nästa år. 

 

20. Nästa möte 

 

Årsmötet beslöt 

 

att höstmötet blir den 9 oktober 2004 klockan 15.00. Den avgående midsommargruppen tar 

då hand om kaffet. 

 

21. Avslutning 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Bengt Sandström   Harriet Härdig 

mötesordförande    mötessekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Annalisa Larsson   Maj Magnusson 

 



                                Bilaga 1 

 

 

Närvarande: 

Monica Sandström 

Gullan Johansson 

Maud Magnusson 

Soveig Jansson 

Jan-Ove Jansson 

Ingemar Dahl 

Sofie Westin 

Gudrun Lönntorp 

Monica Byh 

Lennart Andersson 

Reidun Westman 

George Wall 

Kurt Härdig 

Lotta Grundel 

Ulla Grundel 

Maj Magnusson 

Gertrud Grundel 

Annalisa Larsson 

Birgitta Johansson 

Margareta Tauberman 

Ing-Lill Södergren 

Bengt Sandström 

Harriet Härdig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Bilaga 2 

 

Verksamhetsberättelse 1 juli – 03 – 30 juni – 04 

 

Den 26 juli –03 hade vi årsmöte och därefter gick de som hade möjlighet till den 

populära Lönnpuben som hade öppet för andra året i rad. Förhoppningsvis har 

det blivit en återkommande tradition! 

 

Byalaget har därefter haft två möten, 11 oktober – 03 och 20 mars – 04. 

 

Lönnskogs byavandringsgrupp hade sin vandring 19 juli –03 och en 

fotoutställning över Lönnskog under hantverksveckan i Folkets Hus. 

 

Elofsbyns byavandringsgrupp gjorde repris på sin vandring från fjolåret, 23 juli 

–03 men denna gången genomfördes den i solksken! 

 

Informationsgruppen har ordnat så vi har fått våra fina anslagstavlor som nu 

delvis är uppsatta och på sina ställen även är smyckade med vackra 

blomsterdekorationer. 

 

Vandringsledsgruppen har haft kontakt med arbetsförmedlingen angående ALU-

jobb för röjning av lederna. Det gick dock ej att genomföra. Men gruppen har 

sökt bidrag och fått det. Röjningstillfällen av två av lederna och förbättring av 

märkning på dessa är genomförda. 

 

Valborgsmässogruppen genomförde en tradition hos Dahls på Lingärdet 

 

Påtryckargruppen har haft kontakt med Säffle kommun angående Siktjärns 

badplats. Städning av badplatsen gjordes nästan mangrannt 22 maj. Och det 

finns ett städschema för badplatsen. 

 

Midsommargruppen ordnade med firandet på Åsen, där det bl a var ett lotteri. 

 

Loppmarknadsgruppen har haft möte och en loppmarknad ska genomföras 2005. 

 

Medlemsförteckning är gjord men är ännu inte komplett. 

 

Lönnlövet har kommit ut 3 gånger under verksamhetsåret 

 

Ledningsgruppen tackar för det gångna året! 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

      Bilaga 5 

Pubgruppen            Byagruppen Berga 

Torbjörn Andersson                                        Margaretha Tauberman 

Johnny Byh          Bengt Sandström 

Kurt Härdig          Monica Sandström  

Jarl Westman 

 

Vandringsledsgrupp                                       Byagruppen Elofsbyn 

Maj Magnusson        Harriet Härdig 

Annalisa Larsson                                           Maj Magnusson 

Birgitta Johansson                                         Annalisa Larsson 

Margaretha Tauberman                                 Lotta Grundel 

Monica Sandström                                        Gertrud Grundel 

Maud Magnusson                                          Ulla Grundel 

Ingemar Dahl                                                 Gullan Johansson 

Gudrun Lönntorp 

Johnny Byh 

Harriet Härdig 

George Wall 

Kurt Härdig 

Bengt Sandström 

 

Valborgsmässogrupp 

Solveig Jansson 

Jan-Ove Jansson 

Ingemar Dahl 

 

Loppmarknadsgruppen 

Birgitta Johansson 

Solveig Jansson 

Sofie WestMidsommargruppen 

 

Påtryckargruppen 

Monica Byh 

 

Informationsgruppen 

Birgitta Johansson 

Bengt Sandström 

George Wall 

Jarl Westman 

 

Byavandringsgruppen Stenbyn 

Reidun Westman 

Lennart Andersson 

Johnny Byh 

 



 

 

 

 


