
Horredsbygdens byalag       

 1  

 

Årsmöte 1 mars 2023 
Närvarande: 
Kenneth Svensson 
Gun-Britt Skårhammar 
Ingrid Brelind 
Eva Andrée 
Kerstin Kandziora 
Ingrid Kallin 
Harriet Hägg 
Torgny Thornström 
Petter Bengtsson 
Yvonne Heland 
Jan Henriksson 
 
 

                                 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Jan Henriksson, som hälsade alla närvarande välkomna.  

 

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

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

På fråga om förslag till justerare föreslogs Yvonne Heland och Harriet Hägg. 
Mötet beslutade att välja Yvonne Heland och Harriet Hägg till justerare tillika 
rösträknare. 
 

4. Fråga om mötets utlysande 
Eva Andrée redogjorde för att annons i Markbladet var införd fyra veckor före 
årsmötesdatum, att även anslag på bygdens anslagstavlor och kallelse på byalagets 
hemsida publicerades fyra veckor före mötesdatum. Påminnelse lades upp på 
byalagets Facebook-sida strax före mötesdatum. 
Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning. 
 

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

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022-2023 

Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) förelåg i kopior till samtliga närvarande 
och Eva Andrée lyfte huvudpunkterna i verksamheten under året. Några frågor 
diskuterades runt bordet, och mötet beslutade därefter att godkänna 
verksamhetsberättelsen. 
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7. Resultat- och balansräkning för 2022 
Resultat- och balansräkning (bilaga 2) förelåg i kopior till samtliga närvarande, och  
kassör Ingrid Brelind presenterade kortfattat årsredovisningen. Några följdfrågor fick 
svar. 
Mötet beslutade därefter att godkänna resultat- och balansräkning. 
 

8. Revisorernas berättelse 
På mötets uppmaning läste Yvonne Heland 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, frågade Jan Henriksson om 
mötet kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. 

 
10. Val av ordförande 

Valberedningen, genom Ingrid Kallin, föreslog omval av Eva Andrée till ordförande.  
Mötet beslutade att välja Eva Andrée till ordförande på ett år. 

 
11. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen, genom Ingrid Kallin, konstaterade att Ingrid Brelind, Kerstin 
Kandziora, Torgny Thornström och Kenneth Svensson har vardera ett år kvar på 
mandattiden.  
Valberedningen föreslog att Harriet Hägg, Gun-Britt Skårhammar och Olle Hjortzberg-
Nordlund skulle väljas om till ordinarie ledamöter på 2 år vardera. Valberedningen 
föreslog även att Petter Bengtsson valdes som ordinarie ledamot för 2 år. 
 
Jan Henriksson tackade för valberedningens förslag och frågade mötet om andra 
förslag fanns, utan att få några. 
Mötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag. 

 

12. Beslut om beloppsnivå för firmatecknande samt val av firmatecknare 
Enligt byalagets stadgar §5 beslutar årsmöte om maximalt belopp för firmatecknare, 
och att belopp högre än detta beslutas av hela styrelsen. Styrelsen föreslog att 
behålla hittillsvarande belopp.  
Styrelsen föreslog till omval av firmatecknare för styrelsen: Ingrid Brelind och Harriet 
Hägg. 
Jan Henriksson frågade mötet om underlaget var tillräckligt för beslut, vilket 
bekräftades.  
Mötet beslutade därefter att beloppet för firmatecknare skall vara 2000kr för 2023 
och att Ingrid Brelind och Harriet Hägg väljs som firmatecknare för byalaget. 

 
13. Val av valberedning 

Styrelsen föreslog Sindi Algotsson (sammankallande), Jan Henriksson och Carina 
Börjesson till ny valberedning för ett år. 
Mötet beslutade att välja föreslagna personer till byalagets valberedning för 2023. 

 

14. Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval av Kerstin Bramfors som revisor och omval av 
revisorssuppleant Magnus Lilliecrona.  
På Jan Henriksssons fråga beslutade mötet att välja revisor och revisorssuppleant 
enligt valberedningens förslag. 
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15. Motioner 
Inga motioner hade inkommit. 
 

16. Samordningsgruppen Horred 
Styrelsen presenterade etablering av Samordningsgruppen Horred som en enhet att 
aktiveras vid uppkomna behov i bygden. Initiativet kom som en respons på den 2022 
uppkomna situationen i Ukraina och därtill relaterat flyktingmottagande i bygden.  
Det ingår fem fasta organisationer i gruppen, och beroende på situation bjuds andra 
relevanta organisationer in för delaktighet. Gruppen ligger under byalaget 
administrativt och ekonomiskt, och redovisas separat från byalagets ordinarie 
verksamhet. 
 
För aktiviteter relaterade till mottagande av flyktingar från Ukraina 2022/2023 ingår 
även en sjätte lokal organisation. En kort redogörelse om vad som gjorts sedan mars 
2022 gjordes av aktiva. 

 
17. Planering och budget för verksamhetsåret 2023 

Styrelsens verksamhetsplanering och budget för 2023 (bilaga 4) presenterades.  
Mötet beslutade att godkänna föreslagen planering och budget. 

 
18. Övriga frågor 

Några frågor som finns på byalagets dagordning diskuterades. 
 
Mötet avtackade Ingrid Kallin för väl utfört arbete i valberedningen, med väl valda ord 
och en bukett blommor. 

 

19. Mötets avslutande 
Jan Henriksson tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
Istorp 2 mars 2023 
 
 
 
 

Eva Andrée              Jan Henriksson               Yvonne Heland            Harriet Hägg 
Mötessekreterare        Mötesordförande              Justerare             Justerare 


