
Årsmöte Höja byalag 15 mars 2022 

 

§1. Mötet öppnas 

§2 Fastställande av röstlängd  

§3. Fråga om mötets stadgeenliga utlösande. Kallelse har gått ut till medlemmar via mail, 

samt byns anslagstavla. Mötets beslutas vara stadgeenligt utlyst. 

§4. Val av mötesfunktioner 

a. Ordförande: Helena Wiklund Persson  

b. Sekreterare: Helene Andersson 

§5. Val av justerare: Peter Gudmundsson. 

§6. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkänns.  

§7. Genomgång av förvaltningsberättelsen.  

§8. Genomgång av revisionsberättelsen. Maria Liljekvist och Jonas Brorsson godkände 

revisionsberättelsen.  

§9. Årsmötet medgav styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.  

§10. Fastställande av medlemsavgift till 180 kr per familj, 100 kr per enskild medlem.  

§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Verksamheten för 2022 beslutades vara 

koncentrerad till Valborgsfirande och Tomtetåg. Utöver detta skall föreningen arrangera 

någon aktivitet under vår, sommar eller höst samt i övrigt verka i de frågor som är i Höjas 

bästa. Budgeten godkändes.  

§12.Inga motioner eller förslag har inkommit.  

§13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

Val av ordförande, nyval Henrik Nilsson, 1 år.  

Ledamöter; Annika Lindvall och Marlene Persson, 1 år kvar.  

Ledamöter; Kent Wickman och Madeleine Jensen, nyval 2 år.  

Suppleanter; Andreas Dånge omval 1 år, Andreas Molin samt Peter Gudmundsson nyval 1 år.  



§14.Val av revisor. Helena Wiklund Persson och Jonas Brorsson valdes till revisorer.  

15§.Till valberedning valdes Henrik Lindwall och Maria Asphult.  

16§. Övrigt.  

Medlemmarna godkänner att styrelsen får 250 kr i arvode att användas för gemensam 

aktivitet.  

Höja Vandringsled finns idag uppsatt på kommunens hemsida. Medlemmar undrar över dess 

avtal vad gäller årlig och framtida skötsel och Byalaget fick i uppdrag att kontakta kommunen 

och/eller Josef Appell för att bringa klarhet i detta. 

Uppmaning om att se till att alla brevlådor märks upp tydligt med adress så att det är lättare 

att lämna ut information till rätt person.  

17§. Mötet avslutas.  
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