
 

Protokoll fört vid årsmöte med Ringamåla Bygdekommitté. 

 I Högaböke bygdegård den  15/4 2015. 

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

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

Dominique Bengtsson, Bengt-Åke Karlsson, Emil Kindmo, 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 och Emil Kindmo. 

                                                      §4 

Dagordningen uppläses och godkänns. 

§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, Anton Berggren 

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

ledamöterna Dominique Bengtsson, Henrik Häggblad, Emil Kindmo och 

Ingrid Svensson. 

§10 

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

Anders Gustavsson 

§ 11 

Till firmatecknare väljs Anton Berggren samt Ing-Mari Håkansson var 

för sig. 

 



 

 

§ 12 

Till valberedning valdes Bengt Göran Persson och Bengt-Åke 

Karlsson. 

§ 13 

Som ledamöter i kommunens Landsbygdsråd väljs Henrik Häggblad i 

lilla gruppen och Anton Berggren i stora. 

 

§14 

Beslutas att protokoll ska sändas till Nils-Erik Svensson för publicering 

på hemsidan. 

§15 

Beslutas att skicka in en ansökan till kommunen om Bygdestöd, vi söker 

det s.k. administrationsbidraget. Återkommer senare med ev. bidrag till 

Ringamåladagen mm. 

§16 

Beslutas att ersättning (1000kr.)ska utbetalas till Nils-Erik Svensson för 

arbete med hemsidan. 1000kr. ska även utbetalas till Lennart Olofsson 

för arbetet med Ringamålaboken. 

§17 

Övriga frågor: 

Emil Kindmo erbjuder sig att hjälpa till med hemsidan.  

Ett förslag om att publicera ”smakprov” från Ringamålaboken på 

hemsidan och facebook diskuteras, förslaget skickas till Lennart O. 

Förslag att bilda en arbetsgrupp för skolan, ordna ”After work” kvällar, 

samarbete med IHRE BTK. Emil och Anton samordnar detta. 

Möte med Bygdekommittén, Röda korset, Kraftsportarna och Marianne 

om hur arbetet med ”byahuset” ska organiseras.   

§18 

 

Då inget mera fanns på dagordningen förklarar ordföranden mötet för 

avslutat. 

 
Staffan Olsson Sekreterare. 

 

 

 

    

      Justeras Nils-Erik Svensson                                                            Justeras Emil Kindmo 

 


