
 

 

 

Protokoll 

2023-01-16 
 

Närvarande: Arne, Åke, Stefan, Kenneth och Sven-Erik. Från valberedningen medverkade 
Valdemar Andersson. Birgitta Weng och Anders Ohrgren har, efter en artikel i bygdebladet 
om kris i byalaget, meddelat sitt intresse och deltog i dagens möte. 

1. Arne hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Till dagens ordförande valdes Arne. 
 

3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

4. Ledningskommittén. Det har kommit svar på från Trafikverket om korsningen vid 
Lövenborg. De konstaterar att huset står i vägen och det finns inga åtgärder att vidta. 
Sven-Erik skickar en ny skrivelse där vi konkret påtalar att vi vill se en 
hastighetsbegränsning på sträckan Lövenborg - LP:s biodling.  

Årsmötet har diskuterats.  

Det har inte kommit in några swishpengar från båtrampen vid kyrkan, vilket tyder på 
att alla som använt den har löst fiskekort. Föreslogs att vi sätter upp ett anslag med 
swishkod där vi informerar om byalagets ideella arbete och tacksamt tar emot 
frivilliga bidrag. Likadant görs vid grillplatsen vilken också används en hel del.  

Föreslogs att Hans Olsson tar hand om båten istället för Kenneth.  

Redaktionen. Det ligger ett tungt arbete på Stefan och vi har ingen backup för Linda. 
Arne påpekade att Åmåls Tryckeri säkert kan göra hennes arbete, men det kostar. 

 
5. Byalagets framtid /årsmöte. Flera ledamöter har för avsikt att lämna styrelsen, några 

kommer att finnas kvar som resurspersoner vid aktiviteter. Vi har inte haft någon 
ordförande under en tid, styrelsearbetet har letts av en ledningsgrupp. Det är mycket 
viktigt för byalagets framtid att vi hittar en ordförande. Kassören tänker också avgå så 
det är också en viktig person att finna. Valdemar fick med sig en del namnförslag att 
kontakta.  
Beslutades att årsmötet hålls 30 mars. Förelagd verksamhetsberättelse godkändes. 
 

6. Kassarapport. Det finns idag 41 395 kr i behållning. Kenneth håller på att färdigställa 
underlaget för att göra bokslut med hjälp av Lena Mihlzén. 
 



7. Bygdebladet. Det finns inget färdigt material, men mycket är på gång. Stoppdatum för 
artiklar är 26/2. De flesta annonsörer är kontaktade och ställer sig positiva till att 
fortsätta annonsera. Vi måste få med en annons om vårt årsmöte i nästa nummer. 
 

8. Hemsidan. I fortsättningen ska dagordningar och protokoll från styrelsemöten läggas 
ut. Stefan kontaktar Ulrica, bl. a om en mailadress som inte fungerar. 
 

9. Reseersättning. Roger är sjuk så frågan bordläggs till nästa möte. 
 

10. Planerade möten: Årsmöte 30 mars. Styrelsemöten 13 feb, 20 mars, 17 april, 15 maj. 
 

11. Övriga frågor:  

A. Energikick. Ledningsgruppen fortsätter att planera.  

B. Fond. Ett förslag ställdes att vi tillsammans med övriga föreningar i Kila skulle 
försöka få till en gemensam fond. Det är ett omfattande arbete och det kräver troligen 
att en separat styrelse bildas. Det är svårt att fylla de styrelser som finns. Beslutades att 
bildande av fond läggs på is tills vidare. 

 
12. Mötet avslutades. 

 

 

Åke Broström 

Sekreterare 

 


