
Årsmöte Freluga-Edstuga Byalag den 17:e mars 2015

Närvarande:
Peter Parneborg, Stefan Valfridsson, Björn Carlqvist, Pia Ohlson, Ruth Lindberg, Barbro 
Larsson, Håkan Johansson, Håkan Jonsson, Jan-Olov Löf, Viktoria Källänge, Thomas Olnils, 
Peter Eriksson, Åsa Svedberg, Kristian Westin, Mats Hagman

1. Årsmötet öppnades.
2. Kristian Westin valdes som ordförande för mötet.
3. Mats Hagman valdes som sekreterare för mötet.
4. Björn Carlqvist och Tomas Olnils valdes som justerare tillika rösträknare för mötet.
5. Upprättande av röstlängd godkändes.
6. Kallelse till årsmötet godkändes.
7. Dagordningen godkändes av mötet.
8. Styrelsen och kommittéernas verksamhetsberättelse delades ut samt lästes av Ruth 

Lindberg samt Åsa Svedberg.
9. Ekonomisk rapporten godkändes.
10.Revisorernas rapport lästes och godkändes av mötet.
11.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014 samt att bokföringen övergår i ny räkning.
12.Årsmötet fastställde att medlemsavgift för kommande år skall vara oförändrad (250:-).
13.Till ordförande för ett (1 år) valdes Kristian Westin.
14.Till ledamöter i styrelsen valdes Peter Eriksson på två (2 år), Åsa Svedberg på två (2 år) 

samt Mats Hagman på två (2 år). 
15.Till suppleanter i styrelsen valdes Ruth Lindberg samt Erik Lindekrantz på vardera ett år 

(1 år).
16.Till revisorer valdes Pia Ohlson samt Annika Thyrén på vardera ett år (1 år).
17.Till revisorssuppleant valdes Karl-Ingvar Andersson på ett år (1 år).
18.Till valberedning valdes Andreas Valfridsson och Viktoria Källänge på vardera ett år (1 

år).
19. Till fastighetskommitté valdes  Gunnar Olnils, Sven-Erik Jonsson, Thomas Olnils samt 

Stina Brickman på vardera ett år. (1 år)
20.Till brandsskyddskommitté valdes Gunnar Olnils och Jan Erik Brickman på vardera ett år. 

(1år)
21.Övriga frågor

• Björn Carlqvist informerade styrelse samt årsmötet om projekt “Sjölyftet”. Vilket handlar 
om inventering av flyttimmer i Woxsjön som skall starta snart.

• Fiber till byn? Peter Parneborg berättade om eventuell fiberdragning till byn. Peter 
undersöker vidare samt rapporterar till styrelse om utvecklingen. 

• Busskuren Västbacka har trillat omkull igen. Peter Parneborg berättade om problemen 
med kuren. Peter har kontaktat Svevia om att få lägga dräneringsrör för att fylla med grus 



för bättre fundament.

• Hyran för vävavdelning diskuterades. Styrelsen föreslår att det skall vara hyresfritt då 
vävavdelning tar på sig ett stort ansvar av hilmas. Årsmötet godkände detta.

• Boulebana. Beslut finns att bygga denna. De intresserade driver detta vidare. Paviljong 
vid tennisbanan är behov av upprustning. Styrelsen bjuder in till arbetsdag till 
våren/sommaren 2015.

• Bullerplank mot granne vid hilmas. Bygglov? Kristian Westin undersöker vidare.
22.Avslutning med kaffe och fika.

Ordförande tackade alla för visat intresse.

Sekreterare Justerare Justerare

Mats Hagman Thomas Olnils Björn Carlqvist

___________________ ____________________ _____________________


