
 Villingsbergs Byalag 
 Styrelsemöte 28 augusti 2022 
 Plats: Christer Hafvenstein 

 1.  Genomgång föregående protokoll. 

 Genomgång av protokoll från den 12/6-22 . 

 2.  Redovisning Byalagets verksamhet. 

 Årsmöte  22-02-13 
 Information ( Jerry Tuberman)    22-02-13 
 Styrelsemöte  22-03-27 
 Vår röj  22-04-09 
 Vårbrasa  22-04-30 
 Styrelsemöte  22-08-28 

 3.  Redovisning Byalagets ekonomi. 
 Betalande medlemmar 10 st varav 2 är singel deltagare 

 2 300:-   för år 2022 
 Bankkonto  32 163 : - 

 Uppföljning och genomgång av kostnader vid nästa styrelsemöte. 
 Det är en otroligt hög kostnad för att inneha swish som förening. 
 Årsavgiften för swish skall förnyas i januari 2023 då skall beslut tas om detta skall 
 sägas upp. 

 4.  Händelser i Byn/ området 
 ●  Militären utökar sin verksamhet, mera personer och flera aktiviteter samt 

 skjutövningar. Även flera överflygningar med helikopter som landar vid 
 förläggningen. 

 ●  Lakeloge kommer att hålla stängt även denna vinter mellan slutet av oktober 
 till (maj 2023). 

 5.  Aktiviteter i vår/höst? 

 ●  Vi använde vår vår röjdag till att plocka skräp och röja sly på ställen som är mest 
 akuta och berör viktiga siktställen. 
 Datum för höströj sätts till 1/10-22 13,00 utskick kommer att göras till brevlådor 

 ●  Byalaget har utrustning i en lada på militärförläggningen denna möjlighet att få förvara 
 detta där kan upphöra då vi inte har något skriftligt avtal utan endast en muntlig 
 överenskommelse med tidigare ledning att få förvara detta där.Thord har gjort en 
 sammanställning över vilka föremål som finns och om detta skall behållas och var 
 detta i så fall skall förvara.  Beslut tas på kommande  styrelsemöte i november 2022  . 
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 6.  Hemsida: 

 ●  Hemsidan har hittills under 2022 haft 10,186 besök under året Jonas Nilsson erbjuder 
 sig som företagare att sponsra kostnaden för hemsidan för 2023. 

 7.  Övrigt 

 a)  Thord meddelade närvarande på styrelsemötet att han har för avsikt att avsluta sitt 
 ordförandeskap i byalaget i och med årsmötet i februari 2023. 

 b)  Då Byalaget har haft en minimal aktivitet under åren 2020-2021 med restriktioner för 
 att träffas under pandemin. Så har det varit en vilande verksamhet med få aktiviteter. 
 Ingen aktiv valberedning har blivit utsedd och vald. Styrelsen har förlängt sina 
 uppdrag då val för nya ledamöter inte kunnat hållas. 

 c)  Nyval skall göras på samtliga poster i styrelsen till nästa årsmöte 2023 

 8.  Nästa möte 

 ●  20/11-22 kl 17,00 Plats: Thord Larsson 

 Kallade och närvarande på mötet: 

 Christer Hafvenstein. 

 Conny Nyblom 

 Jonas Nilsson 

 Solvej Attlerud 

 Margareta Paulin Dahlkvist 

 Thord Larsson 
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