
PROTOKOLL fört vid LÖGDEBYGDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 

 

Tid:  17 mars 2010 kl.19.00 

 

Lokal:  Ava Bygdegård 

 

Närvarande: 

Dan-Olof Lindberg, Britta Norberg, Ingrid Holmgren, Bengt Åberg, Rolf Janzon, Vera Janzon, 

Egon Frödin, Lennart Norberg, Uno Nordin, Per-Axel Berglund, Liza Jonsson, Tomas Eriksson, 

Anneli Nordin, Lennart Olofsson, Ruben Sandman, Erik Asplund, Lina Karlsson, Per-Olov 

Bäcklund, Gunnar Öhman, Erik Johansson, Esther Jonsson, Olof Norén, Daniel Ogenstedt (23 st) 

 

Kvällens program: 

 Årsmötesförhandlingar 

 Samtal om bygdeplan (byaplan) 

 Befolkningsstatistik 

 Information 

 

 

Nytillträdande ledamöter Peder Granberg och Olof Norén hälsades välkommen till styrelsen. 

Nytillträdande ersättaren Mats-Olof Adolfsson, hälsades även han välkommen. 

 

 

Årsmötesförhandlingar. 

 

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Dan-Olof Lindberg. 

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Dan-Olof Lindberg, till mötessekreterare Daniel Ogenstedt. 

 

§ 3 Till justeringsmän för dagens protokoll, jämte ordförande, valdes Liza Johansson och  

Lennart Olofsson. 

 

§ 4 Närvarande godkände årsmötets stadgeenliga utlysande. 

 

§ 5 Föredragningslistan fastställdes enligt framlagt förslag.  

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 7 Kassarapporten föredrogs av ordföranden och kassören varefter den lades till 

handlingarna. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse föredrogs av Erik Johansson varefter den lades till handlingarna. 

Resultat och balansräkning fastställdes (Linas kassarapport) 

 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelse och kassör beviljades. 

 



§ 10  Medlemsavgiften fastställdes till 50:- per person eller 100:- per familj. (Oförändrat). 

  

§ 11  Det beslutades att styrelsen efter eget gottfinnande få dela på ett arvode på 2.500:- för  

årets arbete. (Oförändrat ). 

 

§ 12 Antalet ledamöter fastställdes till 7 st och antalet suppleanter 2 st, (Oförändrat). 

 

§ 13 a) Dan-Olof Lindberg omvaldes till föreningens ordförande.  

            b) Daniel Ogenstedt vars mandatperiod upphört avgick från styrelsen. Även Kristina 

Asplund som har ett år kvar på mandatperioden avgick från styrelsen. Till ordinarie 

styrelse invaldes istället Peder Granberg och Olof Norén som ersättare för Daniel och 

Kristina. Vera Jonzon och Per-Olof Bäcklund omvaldes till styrelsen. Mats-Olof 

Adolfsson valdes som ersättare istället för Sture Sjölund vars mandatperiod upphört. 

Mats-Olof väljs in på ett år mot normala två år för att få balans i styrelsen då Kristina 

avgick från styrelsen i förtid. 

 

§ 14 Till revisorer omvaldes Bengt Åberg och Erik Johansson. Till revisorsuppleant omvaldes 

Tore Nordlund. 

 

§ 15 Till valberedningsledamöter omvaldes Olle Ludvigsson, Lennart Olofsson och Lennart 

Norberg, s.k.  

 

§ 16 Bygdeplanen. Behandlas efter årsmötesförhandlingarna. 

 

§ 17 Nyårsskyttet som sker på och omkring Hallberget stör och skrämmer hundarna i området. 

Fyller verkligen smällarna något syfte? Det är dokumenterat att det skadar och förstör 

husdjur. Kan vi inte göra ett prov med tysta, ljudlösa och lysande ballonger istället för de 

tjutande och skrikande raketerna (Tomas Eriksson). 

 

 Förslaget mottogs positivt av församlingen och styrelsen tolkar det som att majoriteten är 

beredda att tillmötesgå förslaget. Formellt beslut tas av styrelsen. 

 

 Leif Grundström, som tyvärr hade förhinder att närvara på mötet, har skickat ett mail till 

Dan-Olof där han önskar att ett tomtområde iordningställs för nybebyggelse av egna hem 

samt äldreboende. Detta är något som noteras till bygdeplanen som är under framtagning. 

 

§ 18 Övriga frågor. 

 

Det har varit ett möte gällande bygdemedel från Svevind. Information från mötet 

återberättades från dem som var närvarande på mötet. En arbetsgrupp ska sammankallas 

för att diskutera igenom och ta fram i vilken form Svevinds motpart mot bygdepengarna 

ska vara. Lennart Norberg som är sammankallande meddelade att det här är en process 

som kommer att ta lång tid och måste så får ta. Bygdens invånare kommer att kunna få 

yttra sig dels som privatperson och dels genom föreningar. 

 

§ 19 Dan-Olof Lindberg förklarade därefter mötet avslutat och tackade närvarande medlemmar 

för deras medverkan vid årsmötet. 



 

Vid protokollet Justeras  Justeringsmän: 

  

 

Daniel Ogenstedt Dan-Olof Lindberg  Liza Johansson Lennart Olofsson 

 Sekreterare                  Ordförande         



LÖGDEBYGDENS INTRESSEFÖRENING 

 

 

 

 

Styrelse 2010     vald år   mandatp. mandatp. 

        period  upphör 
 

Ordförande  Dan-Olof Lindberg -10  1 år  2011 

Vice Ordf.  Vera Jonzon    -10  2 år  2012 

Sekreterare  vakant   -10  2 år  2012 

Kassör              Lina Karlsson  -09  2 år  2011 

 

Ledamöter  P-O Bäcklund  -10  2 år     2012 

   Liza Jonsson  -09  2 år  2011 

   Peder Granberg -10  2 år  2012 

   Olof Norén  -10  2 år  2012 

 

Ersättare  Eva Lundmark  -09  2 år  2011 

   Mats-Olof Adolfsson -10  1 år*  2011 

 

 

Revisorer  Bengt Åberg  -10  1 år     2011 

   Erik Johansson -10  1 år  2011 

 

 

Revisorsuppleant Tore Nordlund  -10  1 år  2011 

    

 

Valberedning  Olle Ludvigsson -10  1 år  2011 

   Lennart Olofsson -10  1 år  2011 

   Lennart Norberg s.k. -10  1 år   2011 

 

 

* 1 år för att få balans i styrelsen mot de normala två åren som är brukligt. 

   

 



Samtal om bygdeplan (byaplan) 

 

Dan-Olof informerade om den bygdeplan som ska tas fram. Från kommunens sida finns det även 

en liten peng att erhålla, 5.000 kronor för en godkänd byaplan. Det framgick också att om flera 

byar går ihop och gör en gemensam bygdeplan kan 5.000 kronor erhållas per aktiv by om man 

därigenom når en bredare massa som deltar. 

 

De olika grupperna fick presentera sig och lämna en kort dagsstatus. De olika grupperna knöt till 

sig flera deltagare under kvällen som gick. Det finns representanter från i stort sett alla byar i 

respektive grupper. Bra. 

 

 

Befolkningsstatistik 

 

Inga uppgifter har kunnat erhållas från kommunen i år. Befolkningsstatistiken kommer istället att 

presentera i Lögdeåbladet när dessa finns tillgängliga. 

 

 

Information 

 

Ingen ytterliggare information fanns. 


