
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för byalaget i 

Svaneholm,  i Viskafors IF:s klubbstuga 2013 -04-03 kl. 18.35 – 21.01 

(§§ 1 – 18). 

 

 

Närvarande:  Alf Carlsson, Monika Reinthal, Mikael Eriksson, Peder Ekman, 

Leif Ljungström (§§ 1 – 5) och Bengt Sandell. 

 

§  1. Öppnande  Ordföranden öppnade sammanträdet kl.18.35. Ledamöterna 

gjorde en kort presentation av sig själva. 

 

§  2. Föreg. prot. Protokoll från 2013 – 02 – 11 justeras.  

 

§  3. Dagordning Dagordning är utsänd i samband med kallelsen.  Fråga om 

mötesplan och datum för nästa möte behandlas direkt efter 

dagordningen.   

        Beslut att, med ovanstående förändring, fastställa dagordningen. 

 

§  4. Mötesordning Styrelsen diskuterar formerna för arbetet under det kommande 

året. 

       Beslut Styrelsen sammanträder två gånger / halvår på kallelse av 

ordföranden samt i övrigt om behov uppstår. Sammanträdena 

äger, vanligen, rum i Viskafors IF:s klubbstuga. Ev. kaffe med 

tilltugg bekostas av byalaget.  

 

§  5. Nästa möte Nästa möte är, preliminärt, 2013 – 05 – 21 kl.18.30. 

 

§  6. Konstituering  Styrelse har i uppgift att, inom sig, utse vice ordförande, kassör 

och sekreterare samt ansvarig för hemsidan. 

       Beslut vice ordförande  Peder Ekman                                   

kassör   Monika Reinthal                               

sekreterare  Bengt Sandell                                     

ansv. för hemsidan Monika Reinthal 



 

§  7. Fiber                     Alf informerar om pågående arbete. 

Mikael rapporterar att en fiberförening (www.svaneholmfiber.se) 

kommer att bildas, med ett första möte 2013 – 04 – 16 i 

sportstugan.   

         Beslut          Byalaget är berett att praktiskt och moraliskt stötta arbetet. 

 

§  8. Utv.grupp Alf meddelar att kommunens utvecklingsgrupp inbjuder till möte i 

Bredareds bygdegård 2013 – 04 – 24.  

         Beslut Alf åker. Anmäl till Alf intresse att åka med. 

 

§  9. Landsbygdskonf. Inbjudan till landsbygdskonferens 15 maj föreligger.    

         Beslut Inbjudan läggs till handlingarna. 

 

§ 10. Ekonomisk rapport Monika rapporterar om ekonomin. Behållningen är f.n. 28 420 kr. 

Antalet betalade medlemsavgifter för 2013 är f.n. 2. 

        Beslut Noteras att styrelsen informerats. 

 

§ 11. Hemsidan Den pågående omröstningen om vad som är viktigast i 

Svaneholm har förnärvarande 104 avgivna röster. Ett nytt ämne 

har framförts: Fiber. 

         Beslut Noteras att styrelsen informerats och att Alf och Monika fundera 

över hur vi, på lämpligt sätt, kan uppmärksamma röstande och att 

de synpunkter som förs fram, noteras av styrelsen och tas upp till 

diskussion. 

 

§ 12. Verksamhetsplan Alf presenterar en rapport från Bjarne (avgående vice ordförande) 

om hittills genomförda aktiviteter. 

        Beslut Noteras att styrelsen informerats. 

        Kommande aktiviteter 23.4  Föredrag om solpaneler för villaägare.  Ansv. Bjarne 

  27.4  (Nytt datum) städdag    Ansv. Alla 

  12.5  Växtbytardag     Ansv. Alla 

 



  Badplatsens skötsel behandlas vid nästa sammanträde (21/5). 

  Höstaktiviteter behandlas vid nästa sammanträde. 

 

§ 13. Bygdepeng Styrelsen har i uppdrag av årsmötet att utse två representanter till 

”bygdepengskommittén”.  Ett namnförslag föreligger, Bjarne 

Haraldsson.  

        Beslut Alf och Bengt bereder ärendet ytterligare för att komplettera med 

ytterligare ett namnförslag till nästa sammanträde. 

 

§ 14. INFO-blad Alf föredrar ett förslag till informationsblad att dela ut i samhället.  

        Beslut Alf och Monika redigerar förslaget ytterligare varefter bladet trycks 

upp och delas ut av styrelsen enligt ett förslag som Alf fastställer. 

 

§ 15. Aktivitetslista(jfr§12) Städdagen: Alf skaffar fram städutensilier etc. samt ved. 

Bengt skaffar, grillkol, korv med tillbehör, dryck. 

Input till ”informationsskyltar” lämnas till Alf/Mikael senast 21.4. 

 

§ 16. Övrigt Monika rapporterar att diskussioner pågår om ett ev. arrangemang 

under våren. 

       Beslut Noteras att styrelsen informerats. 

 Styrelsen diskuterar att starta ett facebook-konto. 

       Beslut att uppdra åt Peder och Mikael att vid nästa sammanträde ge ett 

kort underlag för beslut i frågan.  

 

§ 17  Nästa möte Nästa möte med byalagets styrelse äger rum 2013-05-21 kl.18.30 

i klubbstugan 

 

§ 18. Avslutande Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 21.01. 

 

 

 



Svaneholm dag som ovan 

 

____________________________ Justeras  ____________________________ 

Bengt Sandell, sekreterare                     Alf Carlsson, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 


