Protokoll fört den 25 april 2021 vid
Vapnödalens byalagsförenings årsmöte
Plats: Lugnet i Tiarp. Årsmötet hölls utomhus.
Närvarande: Christina Bengtsson, Roger Bengtsson, Rune Bengtsson, Karin
Christiansen, Matilda Martini, Roland Millheden, Lars Skår, Marie-Helen Strid

Rune Bengtsson hälsade alla välkomna och påminde om Folkhälsomyndighetens
restriktioner gällande rådande pandemi.
Inledningsvis hölls en tyst minut för den avlidne medlemmen Boris Stael von
Holtstein som under många varit en flitig medarbetare i hembygdsektionen.

Ärenden enligt våra stadgar i Vapnödalens byalagsförening
Dagordning vid årsmötet
1. Årsmötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Rune Bengtsson valdes till mötesordförande.
Karin Christiansen valdes till mötessekreterare.
3. Val av justerare.
Till justerare valdes Roland Millheden och Lars Skår.
4. Årets verksamhetsberättelse.
Rune Bengtsson redogjorde för verksamhetsberättelse 2020. Varje hushåll har fått
ett ex av ”Årsbok för Vapnödalens Byalagsförening 2020” där
verksamhetsberättelsen redogörs.

Årsmötet 2020 hölls den 10 mars. Föreningen var den enda av tolv föreningar som
hann med årsmötet innan pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktionen att
endast åtta personer fick samlas.
Rune redogjorde för verksamhetsberättelse 2020:
Valborgsmässofirande med 29 deltagare, midsommarfirande på Fjällgård där 49
deltog (enligt dåvarande restriktioner fick max 50 samlas), 16 juli berättade Rune
om sitt bondeliv på Solvalla gård, 9 augusti hölls ”Öppen stuga” på Lugnet där
husvärden Rune berättade om gårdarna Kärret och Porskärr, den 12 december var
det granagille på Solvalla gård. I årsboken finns även en sammanställning av boende
i Ågarps by under 1950-talet gjord av Sven-Arne Bengtsson och Rune Bengtsson.
Miljösektionen har bland annat jobbat för byggandet av rondell vid kustvägen.
5. Kassaredogörelse och revisionsberättelse.
Kassören Rune Bengtsson redogjorde för föreningens ekonomi.
Årets resultat: överskott 1298 kr.
Under 2020 tappade föreningen 2000 kr i uteblivna medlemsavgifter.
Kommunalt bidrag: 6250 kr. Kommunen tycker det är bra att föreningen erbjuder
medlemmarna både digital hemsida och en tryckt årsbok.
Revisionsberättelse upplästes.
6. Frågan om ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.
7. Behandling av inkomna ärende och motioner.
Inga ärenden och motioner har inkommit.
8. Styrelsens förslag till kommande års verksamhet. Fastställande av
årsprogram 2021.
Årsprogrammet för 2021 finns på baksidan av årsboken.
Det finns förslag på att bjuda in en hundraåring som bland annat har deltagit vid
strider i Finland och Polen under andra världskriget.
Rune Bengtsson har förslag på studiecirkel – jägarexamen. Vuxenskolan kan hjälpa
till med detta.

Programmet för 2021, som är på baksidan av årsboken, fastställdes. Programmet
publiceras även på anslagstavlor i Tiarp och Ågarp.
9. Beslut om medlemsavgift 2022 samt beslut om eventuella arvoden och
ersättningar.
Medlemsavgift fastställdes till oförändrade:
Vuxen 80 kr, barn under 18 år 20 kr.
(Bg 5421-8896 eller Swish 1231531094)

Mötet beslutade att betala ut arvode på 2000 kr till webmaster Ebba Wiberg.
10. Val av styrelse
a Val av ordförande för en tid av 1 år.
Michael Howitz omvaldes till ordförande på 1 år.
b Val av ledamöter för en tid av 2 år.
Omval av Roland Millheden och Marie-Helen Strid på 2 år.
Nyval av Karin Christiansen på 2 år.
Nyval av Matilda Martini på 1 år.
Kvarvarande ledamöter Rune Bengtsson och Lotta Olsson på ytterligare 1 år.
c Val av ersättare för ledamöter för en tid av 2 år.
Mats Palm omvaldes för 2 år.
Kvarvarande ersättare för ledamot Ebba Wiberg på 1 år.
11. Val av två revisorer jämte två ersättare för kommande verksamhetsår.
Revisorer
Omval av Carina Karlsson för 1 år.
Omval av Maria Wiberg för 1 år.
Personliga ersättare
Omval av Lisbeth Feuk som ersättare för Carina Karlsson 1 år
Omval av Frida Götesson som ersättare för Maria Wiberg 1 år.

12. Val av minst två medlemmar till valberedning. Sammankallande utses.
Omval av Christina Bengtsson (sammankallande) för 1 år.
Omval av Lars Skår för 1 år.
13. Val av ledamöter till föreningens arbetssektioner. Sammankallande utses i
varje sektion.
Vid mötet valdes följande ledamöter till respektive arbetssektion:
Miljösektionen
Michael Howitz (sektionsledare tillika sammankallande), Rune Bengtsson, Roland
Millheden, Fredrik Johansson
Hembygdssektionen
Rune Bengtsson (sektionsledare tillika sammankallande), Sven-Arne Bengtsson,
Michael Howitz, Ebba Wiberg
Festsektionen
Lotta Olsson (sektionsledare tillika sammankallande), Marie-Helen Strid, Per-Olof
Persson, Rune Bengtsson, Matilda Martini (nyval)
Fritidssektionen
Roland Millheden (sektionsledare tillika sammankallande), Lotta Olsson, Åsa
Hiljemark, Rune Bengtsson
Grannsamverkan mot inbrott (extra tillkommen)
Michael Howitz (sammankallande) gruppledare i Ågarp, Rune Bengtsson
gruppledare i nedre Tiarp, Göran Cyrusson gruppledare i övre Tiarp.
Gruppen utför patrullering.
14. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

15. Mötet avslutas.
Rune Bengtsson förklarade mötet avslutat.
Avslutningsvis bjöd föreningen på fika med bibehållet Corona-avstånd.
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