PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Lönnskogbygdens byalag i Lönnskogs Folkets
Hus lördagen den 23 juli 2005 kl 17.00
§1

Mötet öppnas av Ulla Grundel
Närvarolista bifogas protokollet (Bil 1)

§2

Till årsmötets ordförande utses Ulla Grundel

§3

Till årsmötets sekreterare utses Bengt Sandström

§4

Till att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utses
Annalisa Larsson och Maj Magnusson

§5

Kallelsen till årsmötet godkänns

§6

Uppställd dagordning godkänns

§7

Verksamhetsberättelsen för byalagets verksamhetsår 1 juli 2004 30 juni 2005 uppläses av Ulla Grundel och läggs med godkännande till
byalagets handlingar (Bil 2)

§8

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret uppläses av Kurt Härdig
och läggs till handlingarna (Bil 3)

§9

Balansräkningen för verksamhetsåret föredras av Solveig Jansson
och redovisar sammanlagda inkomster på 25.151,30 kronor och sammanlagda utgifter på 33.406,00 kronor, vilket innebär ett underskott
på 8.254,70 kronor. Trots det fanns i kassan den 30 juni 2005 sammanlagt 14.299,96 kronor varav 13.941,96 fanns på bankkontot och
358,00 i handkassan

§10

Årsmötet beviljar ledningsgruppen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

§11

Till sammankallande för verksamhetsåret 1 juli 2005 - 30 juni 2006
väljs Harriet Härdig

§12

Till sekreterare/informatör för verksamhetsåret 1 juli 2005 - 30
juni 2006 väljs Jarl Westman

§13

Till kassör för de två närmaste verksamhetsåren 1 juli 2005 - 30 juni
2007 väljs Hans Forslund

§14

Till suppleant i ledningsgruppen för verksamhetsåret 1 juli 2005 - 30
juni 2006 väljs Ellen Stensrud

§15

Till revisorer för verksamhetsåret 1 juli 2005 - 30 juni 2006 väljs
Kurt Härdig och Torbjörn Carlsson

§16

Till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 1 juli 2005 - 30 juni
2006 väljs Inga-Lill Södergren och Georg Wall

§17

Till valberedning att fungera fram till nästa årsmöte väljs Sofie
Westin och Lotta Grundel

§18

Årsmötet ajourneras för kaffe med hembakat bröd av ”flickorna på
Hagen”
Under fikapausen finns möjlighet att anteckna sig för medverkan i
någon/några av byalagets arbetsgrupper för det nya verksamhetsåret

§19

Planering inför det nya verksamhetsåret sker utifrån de arbetsgrupper som varit aktuella under det gångna året
a) Pubgruppen hälsar genom Kurt Härdig välkommen till kvällens begivenhet i Lägergården liksom till en extra pubafton i samband med
Lönnskogdagen den 20 augusti
En föryngring av medverkande i gruppen är önskvärd anser ”de gamla”
b) Vandringsledsgruppen presenterar sitt fortsatta arbete genom
Harriet Härdig och Jonny Byh
Komplettering av märkning av vissa leder har visat sig vara av behov
c) Valborgsmässogruppen tar till orda genom Ingemar Dahl och hälsar
välkommen till traditionell vårkväll nästa sista april
d) Ledningsgruppen känner sig alltför färsk för att presentera några
aktuella planer
e) Loppmarknadsgruppen presenterar sin planering inför Lönnskogdagen den 20 augusti genom Sofie Westin

Dagen inleds högtidligt vid Lägergården kl 12 genom att vår landshövding Eva Eriksson då inviger de nya vandringslederna
Dagen fortsätter sedan med ett omfattande program
- Det blir en guidad tur på ”Grön led” från Lägergården mot Kniphöjden - Guldgruvan
- Vid Lägergården finns en Naturruta där Harriet Härdig och Leslie
Nystedt visar bl a mossor och viltspår
- Kring Lägergården anordnas ponnyridning
- I/vid Folkets Hus pågår sommarloppis, servering, tipspromenad och
trekamp
- Lillhagens skogsmuseum är öppet under dagen
- På Lönnskogs gamla kyrkplats hålls helgmålsbön med klockringning kl
18
- Och som sagt: Lönnpuben håller extraöppet under kvällen
Inlämning till sommarloppisen sker fredagen den 19 augusti kl 16-18
i Folkets Hus
f) Påtryckargruppen tar till orda genom Monica Byh
Gruppen har upprepade gånger försökt få Säffle kommun att bidra
till underhållet av badplatsen i Siktjärn men upplevt sig kallsinnigt
bemött
Ändå har badplatsen blivit upprustad och skött genom frivilliga
insatser
Bryggorna har lagats - tack till de som gjort det!
Städningen har fungerat jättebra!
g) Informationsgruppen genom Georg Wall konstaterar att anslagstavlorna visat sig ha dålig stadga i konstruktionen
Georg har hopp om att få hjälp från konstruktören att rätta till och
räta upp de tavlor som inte redan blivit omsedda genom frivilliga insatser
h) Byagruppen i Berga hälsar genom Bengt Sandström att den mår
bra och fortfarande har ambitionen att arbeta vidare med gemenskapsbefrämjande projekt
i) Byagruppen i Elofsbyn mår också bra och Lotta Grundel och
Harriet Härdig berättar om fortsatt aktivitet bl a identifikation av
personer som figurerar i älgjaktsfilmen

j) Byagruppen i Stenbyn berättar genom Jonny Byh och Reidun
Westman om den nyligen genomförda vandringen som fungerade bra
men beklagar att den broschyr som man låtit trycka upp inte var
bra Fotografierna var alldeles för mörkt återgivna för att ge
rättvisa åt bildmaterialet Man kommer att göra en ny upplaga med
bättre kvalitet
För övrigt har man inte nu någon planering för fortsatt verksamhet
k) Lönnskoggruppen genom Sofie Westin anser sig också f n ha gjort
sitt
l) Midsommargruppen summerar genom Monica Sandström årets midsommarfirande vid kyrkplatsen i Lönnskog som en lyckad begivenhet
Många deltog i förberedelserna och många kom till festen - över
100 personer Stämningen var god och vädret bra
Gruppen är beredd att ansvara för en ny upplaga nästa midsommar
§20

Övriga frågor som togs upp
a) Lennart Andersson påtalar två saker som han tycker påtryckargruppen bör ta itu med Televerket har lämnat efter sig en massa
skräp i Stenbyn och borde städa undan det Garagebyggnaden i Stenbybacken håller nu alldeles på att rasa samman Kommunen borde anmodas att utfärda ett rivningsföreläggande
Senare i mötet påtar sig Lennart att själv kontakta Televerket för
aktuell uppstädning
b) Monica Byh undrar om inte byavandringarna ska fortsätta Det
finns fler byar inom Lönnskogbygden som kunde vara aktuella t ex
Fjäll, Botten, Övre Lofterud
Ledningsgruppen får kanske fundera på saken
c) Sofie Westin efterlyser ansvarigheten för anslagstavlorna Vem
sätter upp och tar ner byalagets anslag
Det ska finnas en lista på ansvarig för de olika tavlorna En sådan lista ska bifogas årsmötets protokoll (Bil 4)
d) Kurt Härdig ifrågasätter om inte Säffle kommun i alla fall ska kunna förmås ge något bidrag till underhållet av badplatsen i Siktjärn
Man har ju faktiskt, enligt tidningsartikel, bidragit till andra mindre
badplatsers underhåll

Frågan hänskjuts till ledningsgruppen som till kommande möte med
byalaget får arbeta fram ett förslag till bidragsansökan
e) Ulla Grundel efterlyser ett antal saknade protokoll Det har vid
genomgång visat sig att följande protokoll är försvunna:
oktober 2001 saknas i original - kopia finns
mars 2002 saknas i original - kopia finns
mars 2003 saknas i original - kopia finns
oktober 2004 saknas i såväl original som kopia
mars 2005 saknas i original - kopia finns
Ledningsgruppen får försöka återfinna de aktuella protokollen t ex
genom den ansvariga sekreteraren för respektive sammanträde
§21

Årsmötet fastställer att en avgift på 50 kronor ska tas ut av dem
som erhåller byalagets utskick genom posten

§22

Årsmötet beslutar att nästa möte med byalaget hålls den 8 oktober
2005 kl 15.00 i Folkets Hus

§23

Ulla Grundel tackar för ett välbesökt och gott årsmöte och förklarar
förhandlingarna avslutade.

Lönnskogs Folkets Hus
dag som ovan

Bengt Sandström, sekreterare

Justering:

Ulla Grundel, ordförande

Annalisa Larsson

Maj Magnusson

Närvarolista (Bil 1)
Monica Byh
Rolf Larsson
Ulla Larsson
Jonny Byh
Inga-Lill Södergren
Anette Wall
Georg Wall
Jarl Westman
Harriet Härdig
Kurt Härdig
Monica Sandström
Birgit Hellborg
Sune Gulliksson
Lotta Grundel
Alice Löfdahl
Anna Löfdahl Nielsen
Gertrud Grundel
Lennart Andersson
Eva Åberg
Ingemar Dahl
Britta Johansson
Annalisa Larsson
Maj Magnusson
Sofie Westin
Gudrun Lönntorp
Gullan Johansson
Arne Johansson
Solveig Jansson
Jan-Ove Jansson
Bengt Sandström
Ulla Grundel

Verksamhetsberättelse för Lönnskogbygdens Byalag 1 juli –04 – 30 juni –05

Den 31 juli –04 hade vi årsmöte och därefter var enligt tradition Lönnpuben
öppen, även den var enligt tradition mycket lyckad.
Byalaget har därefter haft två möten, 9 oktober –04 och 12 mars –05.
Lönnlövet har kommit ut tre gånger.
Valborgsmässoafton firades som vanligt has Dahls på Lingärdet.
Byavandring i Berga genomfördes i vackert väder med mycket folk, där det
serverades kaffe hos Sandströms.
Vandringslederna är gångbara, skyltade och mycket uppskattade.
Siktjärns badplats blev städad och städlista skrevs.
Midsommarafton firades med mycket folk vid klockstapeln i Lönnskog.
Lönnskogbygdensbroschyrer med karta över vandringslederna är färdiga.
Ledningsgruppen tackar för sig.

Undertecknade utsedda att granska Lönnskogbygdens byalags förvaltning för räkenskapsåret
2004-07-01 till 2005-06-30 får efter slutfört uppdrag avgiva följande berättelse.
Vi har genomgått räkenskaperna och övriga handlingar vilka lämnar upplysningar om
föreningens förvaltning, utan anledning till anmärkning vad gäller räkenskapernas förande.

Elofsbyn 2005-07-17

Kurt Härdig

Torbjörn Karlsson

By

Kontaktperson

Adress

Postnr Ort

Botten

Ulrika Johannesson

Botten Bäcken

661 96 Långserud

Elofsbyn

Gullan Johansson

Elofsbyn

661 96 Långserud

Fjäll

Solveig & Jan-Ove Jansson

Fjäll 4261

661 96 Långserud

Stenbyn

Ingela & Ingemar Dahl

Stenbyn Lindgärdet

661 96 Långserud

Berga

Bengt Sandström

Berga Nerstuga

661 96 Långserud

Lönnskog

Birgit Hellborg

Lönnskog

661 96 Långserud

Lofterud

Maria Elvingsson

Övre Lofterud

661 96 Långserud

Råtakan

Maj-Britt Karlsson

Råtakan

661 96 Långserud

