Protokoll fört vid

Hagesta byating 2012-04-27
§1 Tinget öppnas med en salut från kanonen och vi blir alla lika överrumplade som vanligt.
Åldermannen berättar att det nu är den 15:e gången vi samlas för byating i Hagestad. Hon
hälsar alla välkomna och berättar i korthet vad som väntar under kvällen.
§2 Till mötesordförande valdes Kamilla Persson och till sekreterare Susanne PalolaMånsson.
§3 Föredragningslistan fastställdes och godkändes.
§4 Kallelsen godkändes. Den har anslagits på tavlorna och på byalagets hemsida, delats ut i
postlådorna, samt sänts till kända adresser till medlemmar som bor utanför Hagestad.
§5 Birgitta Månsson och Ingela Karlsson valdes att jämte ålderman justera protokollet.
§6 Protokollet från föregående byatinget fanns tillgängligt för den som önskade läsa men det
var tingets mening att det inte behövde läsas upp. Det kommer även att finnas på hemsidan.
Tinget godkände protokollet.
§7 Årsberättelsen som fanns utlagd vid borden godkändes. Även denna kan man hitta på
hemsidan.
§8 Kassören redogjorde för byalagets ekonomi. Vi hade en ingående behållning på totalt
68.044 kr och en utgående behållning på 71.873 kr. Intäkterna består förutom
medlemsavgifterna av ett bidrag från kommunen på 5000kr för underhåll av möllan.
Utgifterna är bl.a. subventioner för medlemmar vid byalagets fester.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§9 Tinget beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Aktivitetslagen hade i år haft möten inför tinget och sedan inkommit med sin planering
till styrelsen. Därför kunde nu en preliminär lista med årets planerade verksamhet presenteras.
(finns som bilaga)
§11 Kamilla Persson och Christer Olsson valdes att dela på ansvaret som ålderman.
§12 I tur att avgå i styrelsen är Gertrud Tufvesson och Göran Jacobsson. Dessa omvaldes på
två år.
§13 Suppleant i tur att avgå är Lisa Edlund, hon valdes om på två år.
§14 Revisorerna Sven-Olle Olsson och Birgitta Larsson valdes om på ett år.
§15 Kaj Nilsson valdes om som revisorssuppleant för ett år.

§16 Valberedningens Per Anders Tufvesson, Kent Andersson och Zenita Olsson valdes också
om med Per Anders Tufvesson som sammankallande.
§17 Aktivitetslagen:
I Gillelaget ingår Erik Ericsson, Kerstin Rickardsson, Henric Thunell (sammankallande),
Inge Mårtensson (under vissa protester), Per-Olof Olsson och Göran Jacobsson. Linda och
Jonas Fors väljs till som förstärkning.
I Kulturlaget ingår Margareta Nörregård (sammankallande), Thorsten Persson, Kamilla
Persson, Per-Olof Olsson och Jonas Fors.
I Samhällslaget ingår Malin Bennisson (sammankallande), Pelle Tufvesson, Kaj Nilsson och
Margareta Nörregård. Eftersom Både Malin och Margareta vill ha lite uppehåll beslutas att
Samhällslaget blir ”vilande” tills vidare.
Motionslaget består av Karin Olsson, Pelle Tufvesson och Christer Olsson.
Naturlaget består av Lena Olsson och Ylva Persson.
§18 Information från aktivitetslagen, se bifogad bilaga med årets planerade aktiviteter.
Detta kommer även att finnas på hemsidan.
§19 Medlemsavgiften ska vara oförändrad 50 kr/vuxen medlem.
§20 Inga motioner hade inkommit till tinget.
§21 Information från styrelsen;
 Vi provar i år en ny aktivitet. Lördagen den 28/7 planerar vi för en
”hembygdsdag/hemvändardag”. Samlingspunkt kommer att vara Skyttepaviljongen
och Inges växthus. Där kommer vi att ordna fotoutställning och Hagestads olika
entreprenörer/konstnärer/företagare får möjlighet att visa upp sig. Man kan också
besöka sin gamla skola eller sevärdheterna i Hagestad. Dagen avslutas med den stora
sommarfesten. Alla som vill är välkomna att hjälpa till med arrangemanget. Hör
av er till styrelsen.
 Kom ihåg att titta på hemsidan för att få information om alla aktiviteter.
 På förra tinget fanns det önskemål om att få information från Länsstyrelsen angående
skötselplanen för Naturreservatet. Detta är inte bortglömt. Det kommer antagligen
att bli i början av hösten, då en representant från Länsstyrelsen kommer ut till oss.
§22 Övriga frågor;
Det har kommit ett önskemål om att även Hagestads by borde smyckas med
blomsterarrangemang. Kommunen åtar sig inte skötsel av dessa. Vi beslutar att börja med att
önska en ”blomsterkruka” som placeras vid västra infarten till Hagestad uppe i radbyn.
Gertrud Tufvesson erbjuder sig att sköta den.
§23 Christer överlämnar en bukett rosor till Kamilla som tack för gott samarbete under året.
Ordföranden tackar för visat intresse och därefter avslutas mötet.
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