Horredsbygdens byalag
Årsmöte 3 mars 2016
Närvarande:
Ingrid Brelind, v ordförande
Anette Banås, kassör
Roger Johansson
Kerstin Kandziora
Emil Olsson
Eva Andrée
Christian Fallqvist
Mikael Jändel
Kjell Hugosson
Bertil Hagström
Lena Brunnsåker
Jan Henriksson

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Ingrid, som hälsade alla närvarande välkomna.

2. Val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare
Mötet beslutade att välja Kjell Hugosson till mötesordförande och Eva Andrée till
mötessekreterare.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet
Mötet beslutade att välja Christian Fallqvist och Kerstin Kandziora till justerare.

4. Mötets utlysande
Ingrid redogjorde för annonsering i Markbladet, på bygdens anslagstavlor och på
Facebook två veckor före mötesdatum.
Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning
Med tillägg av punkten Val av revisorer som ny punkt 14, och övriga därefter
föreslagna punkter som punkter 15 och uppåt, beslutade mötet att godkänna
dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Kopior fanns att tillgå för de närvarande, och Ingrid läste upp
verksamhetsberättelsen. Inga följdfrågor ställdes.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
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7. Resultat- och balansräkning för 2015
Kopior fanns att tillgå för de närvarande, och Anette redogjorde för de olika posterna
och uträkningarna. Fråga kom om föreslaget projekt för hösten 2016, till vilket Marks
kommun redan beviljat projektbidrag och utbetalt en delsumma i projektbidraget.
Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.

8. Revisorernas berättelse
Kopior av revisorernas berättelse fanns att tillgå för de närvarande, och lästes upp.
Revisionsberättelsen redogjorde för utförd granskning och intygade om riktighet.
Revisorerna rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015. Mötet tackade för revisorernas arbete.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mot bakgrund av redogörelser i form av verksamhetsberättelse och resultat- och
balansräkningar, samt styrkt av revisionsberättelsen, beslutade mötet av ge
styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

10. Entledigande i förtid
Entledigande i förtid på egen begäran av styrelseledamöterna Ingrid Brelind, IngMarie Åkesson och Håkan Nyström har inkommit till valberedningen.
Mötet beslutade att entlediga dessa ledamöter i förtid.

11. Val av ordförande
Valberedningen föreslog Emil Olsson som ordförande på 1 år.
Mötet beslutade att välja Emil Olsson till ordförande.

12. Val av styrelseledamöter
Roger Johansson och Eva Andrée har vardera 1 år kvar på sina ledamotsperioder.
Valberedningen föreslog omval av Anette Banås och Kerstin Kandziora på vardera 2
år, medan två vakanser på vardera 2 år i styrelsen kvarstår.
Mötet beslutade att välja Anette Banås och Kerstin Kandziora på vardera 2 år.

13. Fyllnadsval av styrelseledamöter
För att komma till rätta med obalansen i ledamotsperioder görs i år endast fyllnadsval
av två ledamöter, på vardera 1 år. Valberedningen föreslog fyllnadsval av Christian
Fallqvist. Under mötet föreslogs även fyllnadsval av Mattias Andersson.
Mötet beslutade att som fyllnadsval välja Christian Fallqvist och Mattias Andersson
på vardera 1 år.

14. Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av revisorer; Birgit Carlsson och Magnus Lilliecrona.
Mötet beslutade att välja Birgit Carlsson och Magnus Lilliecrona till revisorer.

15. Val av valberedning
Valberedningen föreslog Ingrid Brelind och Ing-Marie Åkesson till valberedning. Mötet
föreslog även Bengt Carlsson.
Mötet beslutade att välja Ingrid Brelind, Ing-Marie Åkesson och Bengt Carlsson till
valberedning.
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16. Övriga frågor
Mötet förordade en översyn av stadgarna, mest med hänsyn till antalet
styrelseledamöter.
Mikael lyfte ärendet om att snöröjningen inte fungerar bra, och att det medför problem
med tidningsutlämning. Plogandet utförs sent efter snöfall. Styrelsen uppmanades att
påtala problematiken till Marks kommun, efter att ha underrättat sig om villkoren för
det avtal som ligger till grund för entreprenaden.
Roger rapporterade om bus i tätorten föregående helg, med viss skadegörelse på
brevlådor och staket. Polisanmälan har gjorts.
Problematiken kring vårdcentralen diskuterades; ingen ordinarie läkare finns kvar på
vårdcentralen, och sköterskorna har tung belastning. VG-regionen upprätthåller
situationen genom stafettläkare, och till synes utan långtidsplanering. Patientrådet i
Horred försöker agera för invånarnas bästa, och uppmanar alla invånare att lista sig
vid vårdcentralen. Ingrid redogjorde för uppropet mellan byalag i Mark, som bjuder in
till gemensamt möte den 5 april.
Boende i Horred; Ingrid och Kjell redogjorde för utvecklingen av bostadsbyggande i
Horred. Simon och Erik Börjesson planerar att bygga två huskroppar med vardera två
tvårumslägenheter och två trerumslägenheter – alla i markplan. Byggande kan starta
2016, med inflyttning 2017. Intresseanmälan kan göras direkt till dem.
Marks bostäder tidigarelägger bostadsbyggande i Horred, och planerar för 20
lägenheter, med inflyttning under andra hälften av 2017.
Styrelsen uppmanades att fortsätta påverkan av bostadsbyggande i bygden, och att
medverka vid planering genom att säkra bl.a. gång- och cykelvägar.
Styrelsen uppmanades att verka för upprustning av järnvägen och vägar i området.
Styrelsen uppmanades att verka för en gång- och cykelväg vid Elingärde, eventuellt
trottoar från Horreds kyrka till Lindhultsvägen, och trottoar från Ingo-stationen till
Vasse (norra delen),längs med v41. Vissa områden i bygden kan må bra av att röjas.
Kan en promenadkarta för området tas fram?
Förändringar i privat företagande i tätorten diskuterades, och verksamhetsetablering i
det s.k. ”Servushuset” efterfrågades. Lida-områdets framtid är inte löst. Styrelsen
uppmanades att fortsatt verka för att säkra företagsetablering.
Styrelsen uppmanades att verka för fiberutbyggnad till invånare i tätorten Horred.
Anette rapporterade om Hela Sverige Ska Leva i Sjuhärad, och om deltagande i
Landsbygdsriksdagen 2016 på Gotland, där Anette och Emil deltar.
Lena uppmanade styrelsen att hitta vägar för marknadsföring av byalaget, och i det
sammanhanget ta fram material för nyinflyttade. Byalagets hemsida behöver
uppdateras och hållas aktuell.
Mötet bad Kjell att fotografera byalagets nye ordförande och att skriva en rapport om
byalagets årsmöte för gemensam publicering i Markbladet så snart som möjligt.
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Emil tackade för förtroendet som mötet visat honom genom att välja honom till
ordförande, och uttryckte att han ser fram emot de utmaningar som verksamhetsåret
skall ge honom och styrelsen.

17. Mötets avslutande
Emil tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Istorp 7 mars 2016

Eva Andrée

Kjell Hugosson

Mötessekreterare

Mötesordförande

Christian Fallqvist

Kerstin Kandziora

Justerare

Justerare
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