
PROTOKOLL FÖRT VID BYALAGET:s MÖTE DEN 10:e MARS 1992  

1. Öppnande 

Nils Klarin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2. Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Åke Karlsson. 

3. Namn 

Beslutades att föreningen skall heta NUNNESTADS BYALAG.  

4. Godkännande av stadgar. 

Mötet godkände styrelsens förslag ang. stadgar för BYALAGET  

med undantag för § 4 punkt 8. där antalet roteombud skall ändras till fyra.  

Stadgarnas innehåll: 

§ 1. ÄNDAMÅL: att ta tillvara och utvecklar bybornas intressen och främja  

gemenskapen. 

§ 2. MEDLEMSSKAP: i föreningen kan erhållas av samtliga boende norr 
om Prästgården och även andra som har anknytning till 
bygden. 

§ 3. ORGANISATION: föreningens verksamhet utövas gm 
a)föreningsmöten b)styrelse c)kommitteér 
d)roteombud 

§ 4. FÖRENINGSMÖTEN: hålles enligt beslut av styrelsen eller på begäran 

av medlemmar. 

Årsmöte hålles senast sista februari. Räkenskapsåret 

omfattar 1 jan-31 dec. Kallelse till årsmötet sker genom 

roteombuden, i god tid. Följande ärenden skall förekomma 

vid årsmötet: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av dagordning. 

3. Val av 2 justeringsmän. 

 

 

 

 

 

 



4. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och 
revisorernas berättelse. 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

6. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. 
7. Val av ytterligare tre styrelseledamöter och tre styrelse 

suppleanter för en tid av två år. 
8. Val av fyra roteombud, två för Nunnestad med 

omnejd, 
en för Himmelsberg med omnejd och en for Mokärr 
med 
omnejd. 

9. Val av två revisorer och en revisorsuppleant. 
 

10. Val av tre ledamöter i valberedning varav en ledamot 
väljes till sammankallande. 

11. Fastställande av årsavgift för påföljande är. 
12. Behandling av styrelsens förslag. 
13. Behandling av förslag. 
14. Övriga frågor. 

5. Val av roteombud. 

Till roteombud för innevarande år valdes: 
Maj Eriksson, Mokärr med omnejd. Erling 
Olsson, Himmelsberg med omnejd. Lennart 
Johansson,   'Övre’ Nunnestad. Stig-Olof 
Karlsson,  'nedre' Nunnestad. 

6. Mats Bengtzing:s hus 

Byggnadskommittén har vid kontakt med Mats fått löfte om att kontrak t 

ang. nyttjande av huset kan skrivas på högst 25 är. Kommittén har ej gjort  

någon kostnadsberäkning på ev reparation av huset då man ansett att  

kontraktstiden är för kort. 

Diskussion ang. alternativa förslag. 

Kjell L omtalar att Skagersviks intresseförening lovat oss att hyra deras 

lokal för ca 200 kronor per kväll. Ang. bastu finns GIF:s bastu 
disponibel. 
L Helge påminde om Bengt Olsson:s hus - kan den tomten vara något för  

Byalaget att köpa och bygga på ? 

Kjell L informerade om att om fritidsverksamhet för barn kunde drivas 

av Byalaget, i någon lokal, kunde bidrag från kommunen erhållas.  

Vid röstning framkom att fler än hälften av de närvarande ansåg 
att någon slags byggnation skulle bli av.  

Byggnadskommittén fick i uppdrag att slutföra sitt arbete med att beräkna 

kostnaden för en ev reparation av Bengtzings hus. 



7. Inkassering av medlemsavgift. 

Beslutades att medlemskort ej skall beställas. Medlemsavgiften inkasseras 

vid varje årsmöte och för resterande medlemmar via roteombuden.  

8. Björnnäs 

Kommittén för badplatsen kallade till 'inspektionspromenad' fredag den 

13:e Mars kl 16.45. 

Hans Olov lovade kontakta Karl i Haddån, ägare till marken vid 

badplatsen, och be honom följa med på ’inspektionen’.  

9. Nästa möte 

Inget nytt datum fastställdes. 

11. Avslutning 

Nils tackade de 36 närvarande och mötet avslutades med kaffe.  

Amnehärads församlingshem den 10:e Mars 1992  

 

 

 

Christina Blom 

sekreterare 

 

 

Åke Karlsson  

justeringsman 

 


