
 

Protokoll fört vid årsmöte med Ringamåla Bygdekommitté. 

 I Högaböke bygdegård den  24/4 2013. 

Närvarande: Arvid Edvardsson, Bengt-Göran Persson, Ing-Marie 

Håkansson Ingrid Svensson, Nils-Erik Svensson, Henrik Häggblad, 

Anders Gustavsson, Bengt-Åke Karlsson, Anton Berggren samt Staffan 

Olsson  

§1 

Henrik Häggblad hälsar de närvarande välkomna till årsmötet och 

förklarar detsamma för öppnat. 

§2 

Till mötesordförande väljs Henrik Häggblad och till mötessekreterare 

väljs Staffan Olsson. 

§3 

Till justeringsman väljs Nils-Erik Svensson 

                                                      §4 

Dagordningen uppläses och godkännes. 

§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, Henrik Häggblad 

 Sekreterare, Staffan Olsson, Kassör, Ing-Mari Håkansson samt  

ledamöterna Anton Berggren och Ingrid Svensson. Mötet beslutar att 

inte välja några ersättare till styrelsen. 

 

§10 

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

Anders Gustavsson 

§ 11 

Till firmatecknare väljes Henrik Häggblad samt Ing-Mari Håkansson var 

för sig.  

 



 

§ 12 

Till valberedning valdes Bengt Göran Persson och Bengt-Åke  

Karlsson. 

§ 13 

Under punkten övriga frågor diskuterades: 

#. Hur ska vi förnya och förstärka arbetet för ett attraktivt Ringamåla? 

     Bygdekommitténs roll som ”paraplyorganisation” för bygdens            

      föreningar och  rollen som kontakt mot kommunen behöver  

     förtydligas. 

 #. Som ett första steg i ett större samarbete  mellan Ringamålas  

     föreningar kallas till ett möte i RIK:s klubbstuga den 5/5, för att 

     planera årets midsommarfest.  

    Ansvar för att berörda föreningar kallas fördelades mellan de               

    närvarande på mötet. 

# Beslutas att anordna Ringamåladagen även i år (1/9)  Ett första      

    planeringsmöte hålls 15/5 kl 18.30 i bygdegården. 

§14 

Beslutas anslå 1000 kr till hemsideadministratören för det förtjänstfulla 

arbetet med densamma. 

§15 

Beslutas att skicka in en ansökan till kommunen om s.k. 

 Bygdestöd, vi söker stöd för kostnader med Ringamåladagen, hemsidan, 

midsommarfesten och en ev. teater. Staffan ansvarar för ansökan. 

§16 

En beskrivning av Bygdekommitténs syfte och verksamhet läggs in på 

hemsidan. Skrivs av Staffan.  

Beslutas att bygdekommitténs protokoll ska anslås på hemsidan. 

Detsamma gäller Kommunbygderådets minnesanteckningar. 

§17 

Beslutas sända ett mejl till Marianne Westerberg om ett landsbygdsmöte 

om den nya översiktsplanen. Utfört 25/4 av Staffan. 

§18 

Beslutas att bygdekommittén tar på sig ansvaret att ”städa” de 

kommunala anslagstavlorna. Ihre: Anton B, Ringamåla: Ing-Marie H 

Bengtsboda: Arvid E 

§19 

Då inget mera fanns på dagordningen förklarar ordföranden mötet för 

avslutat. 

 
Staffan Olsson Sekreterare.                                               Justeras Nils-Erik Svensson 

 


