
 1 

Byalaget Svaneholm 
 
PROTOKOLL fört vid Extra årsmöte 
Tid:      18 okt 2011 
Plats:    Viskafors IFs klubbstuga 
 
Närvarande: 15 personer enligt särskild lista 
 
 
1. Mötets öppnande 
 Alf Carlsson och Bjarne Haraldsson hälsade välkommen och beskrev kort bakgrunden till det  
  utlysta extra årsmötet.  
   Efter det att upprop till allmänt möte anslagits på olika platser i Svaneholm i slutet av augusti för  
  att  diskutera intresse för att på nytt aktivera verksamhet i det Svaneholms byalag som hade 
  upphört med sin verksamhet 2005, beslöts i samråd med den tidigare styrelsens presidium att  
  utlysa ett extra årsmöte för att diskutera handlingsplan och göra fyllnadsval till styrelsen. 
 Som gäst vid årsmötet hade inbjudits Jan Vinkvist, medlem i Seglora Byalag och styrelsemedlem i  
  Länsbygderådet Sjuhärad och vice ordförande i EUs lokala s k Leader-projekt för utveckling av  
  landsbygden.  
 
 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Jan Vinkvist valdes till mötesordförande och Alf Carlsson som sekreterare. 
 
 

3. Val av protokolljusterare 

     Martin Lilja valdes att justera protokollet. 
 
 

4. Tillbakablick på tidigare verksamhet  
 Två av de tidigare ordförandena i byalaget, Lars Schönberg och Krystian Kawalec gav en kort  
  resumé över verksamheten som bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. Byalagsverksamheten  
  kom igång andra halvåret 1998 och medlemsantalet uppgick tidvis till ca 150 hushåll i Svaneholm. 
  Byalagets tidigare verksamhet finns dokumenterad i protokoll och handlingar som finns tillgängliga  
  och som bör kunna ge utgångspunkter för fortsatt aktivitet. 
   
  

5. Inventering av tankar och idéer för verksamheten 
Vid de inledande mötena i augusti framfördes tankar och idéer om vad en verksamhet i ett byalag 
skulle  fokusera på. Årsmötesdeltagarna gav ytterligare förslag till en sammanställd lista enligt 
nedan. I ett handlingsprogram bör kunna ingå : 
  

      - att förbättra och markera promenadstigar i Svaneholm 
   - att uppdatera ”Välkommen till Svaneholm”-skylt 
   - att arbeta för att få del av kommunens satsning på konstnärlig utsmyckning  
   - att verka för att förbättra trafiksäkerhet, t ex bättre sikt i gathörn och kurvor 
   - att driva olika frågor mot kommunförvaltningen, som t ex gångtunnel under järnvägen 
    - att planera och driva på uppsnyggning av allmänna områden 
   - att initiera och organisera dagaktiviteter och aktiviteter för barn och ungdomar  
    - att samverka med andra lokala föreningar 
   - att initiera grannsamverkan 
   - att initiera olika arrangemang av trivselkaraktär 
 

Den nya styrelsen uppmanas att ta del av historiken för det tidigare byalagets verksamhet  och att 
fortsatt  ha som övergripande inriktning att aktivera samhällets invånare för att befrämja utveckling 
och trivsel i Svaneholm. 
 
 
 



 2 

6. Ekonomiska förutsättningar för byalagsverksamhet 
För att möjliggöra aktiviteter i byalag behöver man, som i normal föreningsverksamhet, ha en 
medlemsavgift. Avgiften i Svaneholms byalag var år 2004, efter vilket år inga avgifter insamlades, 
100 kr per hushåll, med en reduktion för pensionärshushåll till 50 kr. En ny styrelse får framlägga  
förslag på årsavgift vid kommande årsmöte 2012. I den befintliga verksamheten i Svaneholms 
byalag fanns, då verksamheten upphörde, en viss kassa. Dåvarande kassören, som var när-
varande vid mötet, kommer att redovisa det ekonomiska läget för den  nya styrelsen 
 
Kommunen har avsatt medel för landsbygdsutveckling, för verksamheter drivna i kooperativ 
företagsform samt till lokal utveckling, t ex stöd åt lokala utvecklingsaktiviteter som byalags-
verksamheter vill genomföra. Dock finns inget generellt aktivitetsstöd. 
Byalagen kan ansöka om stöd för lokal utveckling två gånger per år, den 1 mars resp  
den 1 oktober.  
(Bilaga 1: Lokal utveckling) 
  

7. Fyllnadsval till styrelsen 
 Följande väljes som interimistisk styrelse fram till ordinarie årsmöte 2012: 
 
 Ordförande:    Alf Carlsson 
 Sekreterare:   Bengt Sandell 
 Kassör: Monika Reinthal 
 Ledamöter: Lennart Lund 
  Bjarne Haraldsson 
 

8.  Kommunikation och informationsspridning 
Konstateras att den allmänna tillgången till datorer och vana att kommunicera via Internet och  
mejl gör det enklare och lättare att nå ut med information och att få feedfback från personer som 
är intresserade av byalagsverksamheten och/eller har frågor, synpunkter och förslag på verksam-
heter.  
I sammanhanget kan det vara en tillgång med en s k hemsida på Internet, där information om 
kontaktpersoner och aktiviteter kan lämnas. Alf Carlsson redovisar resultatet av en sökning på  
Internet de hemsidor som byalagen i Seglora, Kinnarumma resp Rydboholm har etablerat. 
En dialog har inletts med en person (bördig från Svaneholm, men boende på annat håll) som äger 
en hemsida med den s k webadressen ”svaneholm.nu” om samverkan. 
Den nya styrelsen får diskutera och ta ställning till lämplig strategi för kommunikation med 
medlemmar och intresserade och hur information skall spridas om byalagets verksamhet. 
(Bilaga 2: Hemsidor – byalag) 
   

9. Nästa steg 
 Uppdraget för den nya styrelsen är att, med utgångspunkt i byalagets tidgare verksamhet,  
   diskussionerna vid det extra årsmötet och eventuellt mer informationsinhämtning vid ett allmänt  
  möte med boende i samhället, vid det ordinare årsmötet 2012 lägga fram en handlingsplan för  
   godkännande samt att, med hjälp av valberedning, föreslå sammansättning av styrelse för 2012. 
 

10. Mötets avslutande 
 Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat samt önskar  
   lycka till i verksamheten.  
 Alf Carlsson tackar Jan Vinkvist för att, som mötesordförande, skickligt ha lett förhandlingarna och  
  för att ha delat med sig av erfarenheter och givit goda råd. 
 
  
 
       
 Alf Carlsson   Martin Lilja  
 Mötessekreterare  Protokolljusterare 
 
 
 
    Jan Vinkvist 
 Mötesordförande 


