
 

 

Protokoll årsmöte för Jonstorps Byalag den 21 mars 2018 
 

Närvarande: 21 personer enligt upprättad röstlängd 

 

§1 Årsmötet öppnas  

Ulf Holmqvist, vice ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

§2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt  

Årsmötet godkände att kallelsen till årsmötet skickats ut på rätt sätt genom att ha 

lagts upp på föreningens webbsida samt facebooksida tre veckor innan utsatt tid. 

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ulf Molin valdes till mötesordförande och Fredrik Swärdh till mötessekreterare. 

§4 Val av två personer justeringsmän – tillika rösträknare – som tillsammans 

     med årsmötesordförande skall justera protokollet 

   Ola Johansson och Lena Kjellgren valdes till justeringsmän, tillika rösträknare, 

  som jämte Ulf Molin skall justera årsmötesprotokollet.       

 

§5 Fastställande av dagordning 

      Föreslagen dagordning för årsmötet fastslogs. 

§6 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs av vice ordförande Ulf Holmqvist.  

Föreningen har per 31/12 205 hushåll som medlemmar. Under året har olika 

arrangemang genomförts varav Valborg, Midsommar på Gerdas äng och 

Julmarknad med julgranständning tillhör de större. Nya anslagstavlor har satts 

upp på olika strategiska platser såsom Revet, Idrottsplatsen, ICA Nära Jonstorp 

mfl. för att sprida information och marknadsföra arrangemang och aktiviteter 

och Jonstorpsbladet (en 4-sidig variant) har kommit i gång igen och delas ut till 

alla hushåll i byn. Styrelsen har påbörjat en intern diskussion om behovet av att 

se över vad föreningen skall göra och vilken verksamhet man skall ägna sig åt 

framöver samt hur man kan organisera arbetet på ett bredare sätt så att fler kan 

engageras och vara delaktiga.  

Föreningens kassör, Mikael Ahlm föredrog föreningens räkenskaper för 2017. 

Årets resultat uppgår till en vinst på 2.928 kr. Föreningens tillgångar uppgår till 



133.717 kr och det egna kapitalet inklusive årets resultat uppgår till 106.109 kr. 

 

Verksamhetsberättelsen och årets räkenskaper godkändes av årsmötet. 

§7                 Revisorernas berättelse 

  Undertecknad revisionsberättelse samt revisorernas förslag om ansvarsfrihet för 

          styrelsen föredrogs av Ingemar Olsson.    

§8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 

  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

   verksamhetsåret.   

§9 Fastställande av medlemsavgift för 2019 

  Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara 200 kr/hushåll. 

 

§10 Val av 

  

       a) ordförande 

  Till ordförande i föreningen valdes Bengt Eklund (nyval 1 år) 

 

 b) ledamöter 

  Till ledamöter i styrelsen valdes Mikael Ahlm (omval 2 år), 

  Fredrik Swärdh (nyval 2 år) samt Ann-Christin Karlsson 

  (nyval 2 år). 

  Ulf Holmqvist, Jeanette Kelly och Elina Nyberg är valda till  

  nästa årsmöte. 

 

  c) suppleanter 

   Till suppleanter i styrelsen valdes Monica Ernbo (omval 1 år), 

                Gullvi Jonasson (nyval 1 år), Björn Bergmark (nyval 1 år) och Barbro Glimstål 

      (nyval 1 år). 

 

   d) revisorer och revisorssuppleant 

    Till revisor valdes Klas Persson (omval 1 år) och Ingemar Olsson (omval 1 år) 

      samt till revisorssuppleant Maria Solenlind (omval 1 år). 

 

  e) valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år 

  Till ledamöter i valberedningen valdes Ola Johansson tillika sammankallande 

   (nyval 1 år), Niklas Roslund (nyval 1 år) och Linda Karlsson (nyval 1 år). 

 

§11  Inkomna förslag/motioner 

  -styrelsens förslag på ombildande av Jonstorps Byalag till 

        Jonstorps By- och företagsförening. 



    Ulf Holmqvist redogjorde för styrelsens förslag om att ombilda Jonstorps  

Byalag till Jonstorps By- och företagsförening enligt framtagen handling. Mot 

bakgrund av den problematik föreningen hade för ett drygt år sedan med att få 

ihop en styrelse och få föreningen att fortleva samt styrelsens diskussioner det 

gångna året om behovet att på olika sätt göra om, vitalisera och se över 

verksamhetens innehåll och saker som man bör driva, landade man i som en 

åtgärd att bättre försöka tillvara ta företagsamheten i byn med omnejd och öppna 

upp för företagare men även andra föreningar som medlemmar. 

 

I föreningens stadgar står det att föreningen har i uppgift att bevaka frågor av 

betydelse för bygdens utveckling till exempel genom arbetsgrupper för 

näringsliv. Styrelsen ser en möjlighet att involvera företagsamheten bättre och 

mer aktivt inom ramen för föreningen och göra det genom en företagssektion. 

Denna genomför mer företagsspecifika aktiviteter inriktade mot företagen med 

utbyte av information, erfarenheter och kunnande men görs också mer synliga 

gentemot invånarna med t ex erbjudanden som kan skapa bättre affärsnytta. Det 

är styrelsens bedömning att en omvandling inte leder till en dramatisk 

förändring eller hot mot någonting som byalaget har som målsättning eller 

åtagande. Det speglar också en utveckling eller trend i samhället och på andra 

ställen i landet, där föreningar breddas och olika eller fler intressen tas hand om 

i nya gemensamheter.  

 

Årsmötet beslutade att ombilda Jonstorps Byalag till Jonstorps By- och 

företagsförening enligt styrelsens framlagda förslag.   

 

-styrelsens förslag på stadgeändringar 

För att omvandlingen skall möjliggöras och speglas mer än i bara namnet 

behövs nuvarande stadgar anpassas till de nya förhållandena. Styrelsens förslag 

på ändrade stadgar redogjordes för. I föreningens målsättning läggs meningen 

”främja, tillvarata och synliggöra företagsamheten” och föreningens medlemmar 

delas in i hushåll, företag och föreningar. 

 

Årsmötet beslutade att anta styrelsens föreslagna stadgeändringar.  

 

-styrelsens förslag på årsavgift för företagen 

I de anpassade stadgarna tillkommer framöver, förutom en medlemavgift, en 

serviceavgift för företagen och föreningarna som beslutas av årsmötet. Denna 

skall bidra eller täcka de kostnader som uppkommer vid de aktiviteter och 

träffar som företagssektionen genomför. Medlems- och serviceavgiften 

tillsammans utgör en årsavgift för företagen och föreningarna.  

 

Företagen och föreningarna betalar medlemsavgift på 200 kr. Företag med en 

omsättning på 0-0,5 mkr betalar 300 kr i serviceavgift, företag med 0,5-1,5 mkr 

betalar 400 kr i serviceavgift, företag med 1,5-5 mkr betalar 600 kr i 



serviceavgift och företag med mer än 5 mkr betalar 800 kr i serviceavgift. 

Föreningar betalar 100 kr i serviceavgift. 

 

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag om att införa en årsavgift för 

företagen och föreningarna enligt ovan. 

 

För att omvandla byalaget till Jonstorps By- och företagsförening krävs 

ändringar som beslutas om på två på varandra följande årsmöten, där det första 

är ett ordinarie, såsom dagens pågående årsmöte. Styrelsen bör därför kalla till 

ett extra årsmöte framöver för att bekräfta ett liktydigt beslut. 

 

Årsmötet beslutade att styrelsen skall kalla till ett extra årsmöte senare under 

året för att bekräfta ett liktydigt beslut. 

 

§12  Övriga frågor 

  Tre förslag för föreningen och styrelsen att bevaka och om möjligt driva och 

   hitta lösningar för gentemot kommunen och andra instanser/aktörer det berör 

   lyftes under övrigt. 

  a) att det görs en vanlig 4-vägskorsning av det farliga vägskälet vid brand- 

     stationen och skolan. 

   b) att man lägger något på ”gräsvägen” som går mellan Parkvägen och Gås- 

      vägen/Beckasinvägen, då den används av många invånare på väg till och från 

   affären. 

  c) att man sätter upp en återvändskylt för att bilister inte skall köra runt på  

   Fångstvägen och Sommarstugevägen. 

  Ulf Molin redogjorde också lite kort om vad som sker eller är på gång i byn 

  bl a nämndes att arbetet med Trygghetsboende fortskrider och att markarbetet 

  skall påbörjas under våren.   

 

§13   Mötet avslutas 

  Mötesordförande Ulf Molin tackade för visat intresse och för förtroendet samt 

   förklarade därefter årsmötet för avslutat. 

 

  Efter årsmötet föreläste Lars Elofson om temat ”Potatisen – det supernyttiga 

    livsmedlet”, om potatisen som produkt, värdefullt livsmedel av rätt kvalitet och 

      färskpotatisens koppling till våra trakter. 

 

 

 



Vid protokollet: 

 

 

  

 

Fredrik Swärdh 
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Ulf Molin           Ola Johansson                    Lena Kjellgren 

   

 

 

 


