
 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Ringamåla Bygdekommitté. 

 I Högaböke bygdegård den  30/3 2016. 

 

12 personer är närvarande. 
 

 

§1 

Anton Berggren hälsar de närvarande välkomna till årsmötet och 

förklarar detsamma för öppnat. 

§2 

Till mötesordförande väljs Anton Berggren och till mötessekreterare 

väljs Staffan Olsson. 

§3 

Till justeringsman väljs Nils-Erik Svensson och Emil Kindmo. 

                                                      §4 

Dagordningen uppläses och godkänns. 

§5 

Redovisades och godkändes på vilket sätt kallelse till mötet skett. 

(Annons i BLT och Sydöstran) 

§6 

Bygdekommitténs verksamhetsberättelse upplästes och godkändes av 

årsmötet,  

§7 

Bygdekommitténs räkenskaper redovisades och revisorernas berättelse 

uppläses. 

§8 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§9 

Val av styrelse sker enligt följande: Ordförande, Anton Berggren 

Sekreterare, nyval av Henrik Häggblad, kassör, nyval av Pia Ekenskog, 

samt omval av ledamöterna Dominique Bengtsson, Emil Kindmo och 

Ingrid Svensson, samt nyval av Johan Bergholz och Mari Algotsson. 

§10 

Till revisorer väljs Britt Karlsson, och Åke Nilsson, till ersättare väljs 

Anders Gustavsson 

§ 11 

Till firmatecknare väljs Anton Berggren samt Pia Ekenskog var för sig. 

 

 



 

 

 

§ 12 

Till valberedning valdes Emil Kindmo, sammankallande, samt Nils–Erik 

Svensson och Bengt-Åke Karlsson. 

§ 13 

Beslutas att Ringamåladagen arrangeras som vanligt i år. Naturens dag 

ordnas vartannat år. 

§14 

Övriga frågor. 

1. Mötet informeras om att förskolan i Ringamåla skall delta i ett 

projekt om odling i Linneuniversitetets regi. 

2. På flera ställen, där de fåtaliga bussarna som går i våra trakter 

stannar, finns inga eller undermåliga busskurer för de som väntar 

på transport. Detta kanske går att åtgärda i ett Leaderprojekt. 

Styrelsen undersöker detta. 

3. Badplatsen vid Ällhölen behöver snyggas till. Detta tas upp i 

kommunbygderådet. 

4. Kan vi få ett kontrakt med Sveaskog om att använda slingan från 

Tvättgylet?  

§15 

Anton Berggren avtackar de avgående styrelseledamöterna Ing-Marie 

Håkanson och Staffan Olsson med vackra ord och vackra blommor. 

§16 

Då inget mera fanns på dagordningen förklarar ordföranden mötet för 

avslutat. 

 

 
Staffan Olsson Sekreterare. 

 

 

 

    

      Justeras Nils-Erik Svensson                                                            Justeras Emil Kindmo 

 


