VÄSTRA HARGS BYALAG
Möte den 10 september 2013
Närvarande: Staffan Nordlund, Anette Ottosson, Margareta Skarp-Runtegen, Karin Höglund
Kort om årets byalagsfest.
*Gick jättebra
*Ovanligt många barn
*Tipspromenaden med både vuxen och barnfrågor blev en succé. 52 vuxna och 27 barn gick.
Vann gjorde Jenny Lång före Anna-Karin Gustavsson. 5 barn fick pris.
*Häst med vagn var väldigt populärt
*Maten gick i stort sett jämt upp.
Vi fick dagens ros i Corren
”…..till V.Hargs byalag för den trevliga byalagsfesten. Mycket välordnat och trevligt.
Ann och Arne”
Förslag till nästa år (som tas upp vidare nästa möte)
Byalaget arrangerar som vanligt:
- Grillunch
- Kaffe o kaka
- Lotteri
- Tipspromenad
- Häståkning för barnen
Tävlingsmoment bestående av stationer där olika föreningar står för var sin station. Där ska då
finns någon slags tävling med anknytning till föreningen samt möjlighet att marknadsföra sig.
Exempel på föreningar V.Hargs IF, Hembygdsföreningen, kyrkan, skolan, Älgskötselområdet,
byalaget samt ev något företag.
Det ska delas ut startkort som fylls i vid varje station.
Lag ordnas som man tycker men bör vara mixade.
Priser lottas ut. För att få vara med i dragningen ska alla stationer vara gjorda.
(Ev ”tiggda” priser)
Förslag om nytt upplägg av styrelse med ordförande, sekreterare, kassör och 2 ledamöter
samt 2 suppleanter. Det betyder att det istället för 6 personer i styrelsen som nu blir det 7 st.
Margareta och Staffan Runtegen har fått i uppdrag att se över stadgarna.
Årets Västra Hargare
Byalaget kommer att varje år utse en person som Årets Västra Hargare. Personen kommer att
få sätta sin namnteckning på en fågelholk som sätts upp i reservatet. Personen får också en
ritad bild med namn och motivering på. Samt ev en skylt med namnet på anslagstavlan vid
Kulladal.

För att kunna få bli Årets Västra Hargare måste man:
• Vara bosatt i V.Harg
• Gjort någon form av prestation (helst under året)
• Det ska helst vara en prestation som gagnar vår bygd men även något enskilt.
Alla kan lämna förslag på Årets Västra Hargare men det är byalagets styrelse som beslutar
vem som blir pristagare.
Det kan vara olika slags prestationer år från år.
Priset ska delas ut på hösten (ev på byalagsfesten)
Årets pris kommer att delas ut den 29 september vid Kulladal. Då är det tipspromenad och
gudtjänst, ett samarrangemang med IF och kyrkan.
En enig styrelse valde i år Torkel Atterbom till pristagare. Med motiveringen:
”Torkel Atterbom har genom sitt engagemang lagt ner mycket tid och arbete för att få
fiberbredband till V Harg. Vilket kommer att göra bygden mer levande och attraktiv inför
framtiden”
Lars Åke Pettersson kommer att rita ”diplomkortet” (Förslag kommer inom kort)
Tid för nästa möte kommer senare.
Någon tis eller ons efter v 43.

