
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Hörja Byalag 2018-10-07 
 
Närvarande 
Christer Jönsson  Eskil Samuelsson (valberedningen)   
David Anell   Kjell Berlin (valberedningen)  
Mathias Eroldsson 
Mats Svensson 
Carina Larsen  
 
Plats: Hörja Café, kl.19.00 
 

1. Öppning av mötet 
Mötet öppnades av Christer. 

 
2. Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från föregående möte 2018-09-09 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

3. Val av justeringsman 
David Anell valdes tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

4. Skrivelser 
Faktura från Hörja IF för annons i programblad 2018 har inkommit. Carina kontaktar Hörja IF 
för att säga upp vår annons under 2019, men betalar denna fakturan. Kan vi inte få annons 
som samverkansgest från Hörja IF så har vi inga medel för att ha denna fasta kostnaden på 
500 kr varje år. 
 

5. Hemsida 
Inget nytt, men inför varje möte ska vi titta igenom hemsidan för eventuella 
ändringar/justeringar. Är det något som vi anser ska publiceras på hemsidan kontaktas 
Christer som är webansvarig.  
 

6. Pågående projekt 
Inga pågående projekt för tillfället. Nya projekt till nästa möte blir ”Nya stadgar Byalaget” 
och ”Utegym i Hörja By”. 

 
7. Ekonomi 

Idag finns det 17.687,05 kr på banken. 
 

8. Föranmälda frågor 
 
a) Översyn stadgar 

Stadgar behöver förändras och anpassas efter en tydligare struktur för att Byalaget ska 
fungera bättre och ansvarsområden bli tydligare. Förslag på nya stadgar ska presenteras på 
årsstämma för att beslutas där. Efter det så ska det kallas till ett extramöte inom 3 månader 
efter årsstämma för att genomföra stadgeändringar. 
 
 
 
 
 
 
 

 



b) Möteskalender 
Möteskalender diskuterades och beslutades enligt följande. 
Möte 3: 9:e December kl 19:00 
Möte 4: 3:e Februari kl 19:00 
Möte 5: 7:e April kl 19:00 
Möte 6: 2:e Juni kl 19:00 
Extrainsatt ej protokollfört möte 1-2 veckor innan årsstämma för planering. 
Årsstämma: 7:e juli kl 14:00 
 
Kalender kan komma att förändras vid oförutsedda händelser. Extra insatta möten vid 
behov. 
 
 

c) Uppföljning slutrapport Levande Promenadstigar 
Slutrapport är inskickad och projektet ses nu som stängt. 
 

9. Övriga frågor 
Valberedningen var inbjuden och representerades av Eskil Samuelsson och Kjell Berlin. På 
mötet diskuterades vad styrelsen förväntar sig av valberedningen och vad valberedningen 
förväntar sig av styrelsen. Detta kommer att tydliggöras i de nya stadgarna som styrelsen 
kommer att arbeta fram som förslag. 
 
David Anell aviserade på mötet att han avgår från styrelsen den 7 Juli. Valberedningen är 
informerade och arbetet med att hitta en ny ledamot som ersättare kan påbörjas. 
 
Undersöka förutsättningar för att bygga ett utegym i Hörja by föreslogs som nytt projekt. 
 
 

10. Nästa möte 
Söndag 9 December kl. 19:00, Plats: Hörja Café 
 

11. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för deltagandet i mötet. 

         
 
 
Hörja 181209 
 
 
 

  …………………………                  ………………………….  
 Christer Jönsson  David Anell   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


