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Horredsbygdens byalag 
 
Årsmöte 18 mars 2020 
 

Närvarande: 
Emil Olsson 
Eva Andrée 
Kerstin Kandziora 
Ingrid Brelind 
Ingrid Kallin 
Sindi Algotsson 
Harriet Hägg 
Anette Banås

                Olle Hjertzberg-Nordlund 
                Rebecka Karlsson 
                Mikael Zandén 
                                 

 
Dagordning 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Eva Andrée, som hälsade alla närvarande välkomna. 

 

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

 
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet 

Mötet beslutade att välja Sindi Algotsson och Anette Banås till justerare och 
rösträknare. 
 

4. Fråga om mötets utlysande 
Kerstin Kandziora redogjorde för att anslag på bygdens anslagstavlor sattes upp fyra 
veckor före mötesdatum och att annons i Markbladet var införd vecka 8. Information 
har även lagts ut på byalagets hemsida och Facebook-sida. 
Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning. 
 

5. Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning. 

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 

Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) förelåg i kopior till samtliga närvarande 
och Harriet Hägg lyfte huvudpunkterna i verksamheten under året. 
Mötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 
7. Resultat- och balansräkning för 2019 

Resultat- och balansräkning (bilaga 2) förelåg i kopior till samtliga närvarande, och 
Ingrid Brelind presenterade kortfattat de olika posterna.  
Mötet beslutade därefter att godkänna resultat- och balansräkning. 
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8. Revisorernas berättelse 
På mötets uppmaning läste Ingrid Kallin upp revisorernas berättelse (bilaga 3).. 

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mot bakgrund av redogörelser i form av verksamhetsberättelse och resultat- och 
balansräkningar, samt styrkt av revisionsberättelsen, beslutade mötet att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 
10. Val av ordförande 

Valberedningen, genom Emil Olsson, meddelade att ingen står till förfogande för 
ordförandeposten. Posten lämnas vakant. 

 
11. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen konstaterade att Harriet Hägg, Eva Andrée och Olle Hjortzberg-
Nordlund har ett år kvar på sitt förordnade.  
Valberedningen föreslog omval av Ingrid Brelind, Kerstin Kanziora och Sindi 
Algotsson på vardera två år, nyval av Torgny Thornström på två år och fyllnadsval av 
Rebecka Karlsson på ett år.  
Mötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag. 

 

12. Beslut om beloppsnivå för firmatecknande 
Enligt byalagets stadgar §5 beslutar årsmöte om maximalt belopp för firmatecknare, 
och att belopp högre än detta beslutas av hela styrelsen. Styrelsen, genom Sindi 
Algotsson, föreslog att behålla hittillsvarande belopp. 
Mötet beslutade att beloppet för firmatecknare skall vara 2000kr för 2020. 

 
13. Val av valberedning 

Mötet föreslog Emil Olsson (sammankallande), Ingrid Kallin och Jan Henriksson till ny 
valberedning.  
Mötet beslutade att välja föreslagna personer till byalagets valberedning för 2020. 
 

14. Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval av Birgit Carlsson och Magnus Lilliecrona som revisor 
och revisorssuppleant. 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 
 

15. Motioner 
Inga motioner hade inkommit. 

 
16. Planering och budget för verksamhetsåret 2020 

Styrelsens verksamhetsplanering och budget för 2020 (bilaga 4) presenterades av 
Ingrid Brelind.  
Mötet beslutade att godkänna föreslagen planering och budget. 

 
17. Övriga frågor 

Fråga om flytt av Postnords brevlåda nära Sjöbyskolan besvarades av Ingrid Brelind 
att om flytt av lådan begärs kan resultatet istället bli att lådan tas bort, men Ingrid 
skall ta reda på mer i frågan. 
 
Gång- och cykelväg från Horreds kyrka till Lindhultsvägen eller till vägen bortanför 
efterlystes, helst gärna till Helsjön. Ingrid Brelind redogjorde för vad politiker i Teknik- 
och servicenämnden informerade om för denna fråga vid möte hållet i Horreds 
bygdegård den 10 mars. 
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Ingrid Brelind relaterade information från Svante Dahlquist, Marks Bostad AB, för 
bostadsbyggande vid Ekås hållplats och på Stommen. 
 
Fråga om byalaget fortsatt är medlem i Resenärsforum besvarades av Eva Andrée att 
så är fallet, och informerade vad medlemskapet innebär och syftar till. 
 
Fråga om möjlighet att låta hundar bada utomhus besvarades av Ingrid Brelind att det 
brukar gå bra vid grillplatsen och vid båtplatsen vid Lilla Horredsjön, och vid 
Kilabäcken.  
 
Avgående ledamot Ingrid Kallin avtackades med blommor. 
 

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

 
 
Istorp 19 mars 2020 
 
 
 
 

Eva Andrée               Emil Olsson                  Sindi Algotsson       Anette Banås 
Mötessekreterare        Mötesordförande              Justerare       Justerare 


