
VÄSTRA HARGS BYALAG 
Årsmöte den 12 mars 2013 i Önnebo Lanthandel 
Närvarande: Staffan Nordlund, Anette Ottosson, Ingrid Martini, Karin Höglund, Margareta 
Skarp-Runtegen, Staffan Runtegen, Anna Skarp, Torkel Atterbom, Erik Andersson, Ann-
Marie Alsetun, Mats Johansson och Tord Karlsson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkomna och öppnade årsmötet 
 
§ 2 Dagordning 
Dagordningen presenterades och godkändes 
 
§ 3 Mötets behöriga utlysande 
Kallelse har skickats ut via flygblad och informationen finns också på hemsidan. 
Beslut; att mötet är behörigt utlyst 
 
§ 4 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Staffan Nordlund. Till sekreterare valdes Anette Ottosson 
 
§ 5 Val av protokolljusterare  
Till protokolljusterare valdes Staffan Runtegen 
 
§ 6 Val av ordförande (1år) Mandattid utgår för Staffan Nordlund 
Omval föreslogs och godkändes 
 
§ 7 Val av ledamot (2år) Mandattid utgår för Margareta Skarp-Runtegen 
Omval föreslogs och godkändes 
 
§ 8 Val av suppleanter (2år) Mandattid utgår för Karin Höglund o Mats Johansson 
Omval på Karin Höglund och nyval på Fredrik Olofsson föreslogs och godkändes 
 
§ 9 Val av firmatecknare 
Här föreslogs ordföranden och kassören som firmatecknare var för sig.  
Beslut; att välja ordförande Staffan Nordlund och kassör Margareta Skarp-Runtegen som 
firmatecknare var för sig 
 
§ 10 Val av revisor och revisorsuppleant (1år) Mandattid utgår för Arne Börtemark 
(revisor) och Bengt-Åke Holmberg (revisorsuppleant) 
Omval föreslogs på båda och godkändes 
 
§ 11 Val av valberedning (Mandattid utgår för Anna Skarp och Fredrik Olofsson) 
Här föreslogs Anna Skarp på 1 år och Mats Johansson på 2 år vilket godkändes 



§ 12 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes 
 
§ 13 Kassarapport 
Kassören redovisade inkomster i form av bl a bygdepeng 6000 kr och betalning för arbete åt 
länsstyrelsen 3340 kr samt utgifter på bl a byalagsfesten 6000 kr. Dagens saldo är 5400 kr. Ny 
bygdepeng kommer att sökas för detta år.  
Beslut; att med kännedom lägga kassarapporten till handlingarna 
 
§ 14 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp 
Beslut; att med kännedom lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
 
§ 15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslut; att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 
 
§ 16 Övriga frågor 

• Ett förslag inkom att man redan vid årsmötet ska sätta datum för kommande möten 
under året. Delade meningar rådde och det kommer att tas upp senare igen. 

• Byalagets stadgar bör ses över då det tillkommit nya punkter som bör finns med i 
stadgarna. Margareta Skarp-Runtegen fick i uppdrag att ta fram ett förslag 

 
§ 17 Årsmötet avslutades och ordföranden tackade för det gångna året och för visat 
intresse 
 
 
 
Västra Harg den 17 mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staffan Nordlund         Anette Ottosson                  Staffan Runtegen 
Ordförande                 Sekreterare                  Protokolljusterare 
 
 
 

 


