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VILLINGSBERGS BYALAG 
 
 

 

 

Års-styrelsemöte för 2021. 
 

Plats: Villingsbergs Herrgård.  

Datum:  Söndag 13-februari kl. 17:00. 2022 

  

 

 

Årsmöte i Coronatider 

Byalagets årsmöte ska enligt stadgarna genomföras inom kvartal ett varje år 

En förening kan, utifrån det extraordinära läge som råder, frångå sina stadgar när det gäller 
årsmöten. 

Föreningens styrelse får besluta om årsmötet ska skjutas upp eller om det går att genomföra 
digitalt. Om så sker ska medlemmarna informeras tydligt. 

Den nu valda sittande styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att 
förvalta föreningen fram till årsmötet. 

 

 

Genomgång föregående protokoll efter (årsmöte/styrelsemöte) - (21-02-28 / 21-09-19) 

 

Föregående årsmöte/styrelsemöte för 2020 genomfördes internt, protokoll och alla handlingar 

redovisas på Byalagets hemsida. Årets möte för 2021 kommer att genomföras på samma sätt pga. 

risk för smittande av covid 19.  

 

 
 

 

 
1) Redovisning, verksamhet och kassakonton. 

 

Byalagets verksamhet för 2021  

Verksamhetsredovisning  

1. Minimerat årsmöte för 2020 genomfördes  21-02-28  pga. Covid-19 med enbart styrelsen. 

Justerade årsmötesprotokoll utfördes av Stefan Attlerud. 

Kontroll och revision utfördes av Margareta Carlsson. 

2. Ingen vårbrasa genomfördes 2021 på grund av covid-19  restriktioner. 

Ej heller utfördes någon organiserad vår eller höströjning som är brukligt. 

3. Styrelsemöte 21-09-19 

4. Styrelsemöte 21-12-05 Inställt 

5. Byns hemsida 22,378 besök under 2021 (https://www.villingsbergs-byalag.se ) 

6. Vår röjning av kvarnhjulsplatsen planeras till den 22-04-09  kl 13,00 

7. Vår brasa kommer att bli Valborgsmässoafton lördag den 22-04-30 

https://www.villingsbergs-byalag.se/
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Ekonomiskredovisning 

8. Bankkonto/handkassa och redovisning av transaktioner se bifogade bilagor 

9. Kassa för vägbidrag. Detta redovisas separat då summan överfördes från den tidigare 

Samfälligheten som avslutades då byn fick kommunalt vatten och avloppsumman är 2605 kr 

10. Redovisning från kassör Margareta Paulin/Dahlkvist. 

Revisionsberättelse från Margareta Carlsson.   

 

11. Redovisning medlemmar i Byalaget? (betalande för 2021)  

Fem betalande familjer/personer under 2021 

 

Firmatecknare: 

                     Ordförande: Thord Larsson och Kassör: Margareta Paulin/ Dahlkvist.  

                     Kan oberoende av varandra hantera Villingsbergs byalags konto. 

 

 

 

2) Val av styrelsemedlemmar 

 

Nuvarande ledamöter. 

 

Ledamot. 

Conny Nyblom 

Chister Hafvenstein 

Erika Karlsson/ Sundin. 

Petra Taaveniku 

Jonas Nilsson 

Sekreterare. Solvej Attlerud 

Kassör. Margareta Paulin/Dahlkvist 

Ordförande. Thord Larsson 

 
Omval på samtliga förutom Erika Karlsson/Sundin som flyttar från Villingsberg under våren 2022. 

Behöver ett nyval efter Erika Karlsson/Sundin men avvaktar med nyval under 2022. 
 

3) Händelser i byn/området, aktuellt, aktiviteter. 
1) Motionsslingor/aktivitet.  Motionsspåren är öppna för allmänheten dock bör man kontrollera 

information om eventuell avlysning av områden då det sker övningar. Information om 

avlysning finns på tavlan vid stora infarten till förläggningen. 

 

2) Nybyggen vid Våtsjön? 

Ytterligare byggnationer på tomter vid och kring Våtsjön både för permanent och fritidshus 

boende. 

   

3) Cykelväg till Karlskoga? 

Kontakt har tagits med Bosse Björk Karlskoga kommun. 

Kommunen kan idag inte göra någon påtryckning på markägare som planerat stenar för att 

förhindra buskörning på cykel/gångvägen i höjd med Våtsjötorp. Tyvärr påverkar det 

framförandet av cykel då man har fått lyfta cykeln över farthindret. 

 

4) Bidrag, tak över kvarnhjul? 

Ej heller här har vi kunnat få något svar vad som gäller vem äger kvarnhjulet och vems ansvar 

är det att det underhålls? 
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4) Övrigt. 

 

• Årsmöte, (internt och redovisas på hemsidan). 

 

• Övriga händelser redovisas på hemsidan tills vidare. 

Vår brasa informeras på hemsidan. 

 

• Rekommendation, alla vuxna/barn bär reflexer i mörker 

Har varit incidenter nu under vintern. 
 

• Hemleverans fisk/skaldjur?  

Västkustbilen AB  ( www.vastkustfisk.nu ) Man kan gå in och beställa och sedan få det 

hemlevererat. 

 

 
5) Nästa möte/planerade aktiviteter. 

Vår röjning är planerad till 22-04-09 parallellt med detta kommer ett styrelsemöte att 

genomföras för planering den årliga Vår brasan 22-04-30 

 

 

 

Byalagets hemsida 
 

Villingsbergs Byalag (villingsbergs-byalag.se) 

 

 
 

Närvarande på detta kombinerade möte:   

 

Thord Larsson, Conny Nyblom, Jonas Nilsson, Crister Hafvenstein och Solvej Attlerud. 

 

 

Ordförande: 

Thord Larsson 

 

_____________________________ 

 
22-02-22 

http://www.vastkustfisk.nu/
https://www.villingsbergs-byalag.se/

