
PROTOKOLL

    BRINGETOFTA SAMHÄLLSFÖRENING

ÅRSMÖTE 2019-02-20

Anna-Marie Bringewall hälsade välkommen. 

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande för mötet valdes Anna-Marie Bringewall och sekreterare Ylva Karlsson.

3. Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Gillis Claesson och Claes Floengård.

4. Mötesdeltagarna godkände dagordning och kallelse.

5. Ylva Karlsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2018 vilken godkändes av mötet.

6. Pär Erickson redogjorde för föreningens resultat och balansräkning, vilka godkändes. 

7.         Sven-Erik Bringewall läste upp revisorernas berättelse där ansvarsfrihet tillstyrktes.

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Val av styrelseledamöter för två år:
Omval för Anders Sjödahl, Ann-Margret Floengård, Marie-Louice Josefsson, Linda Sandahl,
Annica Abrechtsson.

9.        Ordförandeposten är vakant. Fortsatt rullande uppdrag inom styrelsen. 

10. Till kassör på ett år valdes Pär Erickson.

11. Val av två styrelsesuppleanter: 
kvarstående suppl.  Kjell Antonsson och Gunnel Hellgren.
nyval suppl Matilda Karlsson.

12.       Val av revisorer: Lars-Ivan Fransson och Sven-Erik Bringewall omval.
Val av suppleant:  Ann-Sofie Lindqvist, omval.          

         

13.  Val av valberedning: Göran Floengård  och Renée Alfredsson omval.
            Göran Floengård sammankallande.
 
 14.  Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 50 kr/hushåll. För de som önskar medlemskap
            samt få Bringetoftabladet hemsänt blir kostnaden 100 kr. 

15.      .Följande verksamhetsplan för 2019 fastslogs under årsmötet:



Valborgsmässofirande 30 april

Vårstäda Forsabadet 1 maj

Aftonvandring 6 juni

Klä Midsommarstången 19 juni

Midsommarfirande 20 juni

Kyrkogårdsvandring i augusti

Marknadsförberedelser 30 augusti

Bringetofta Marknad 31 augusti

Hembygdskväll 8 november

Julkalas 7 december

Kommittéerna som är valda av styrelsen för att hålla i  arrangemangen presenteras i nästa 
Bringetoftablad.

16. Inga inkomna motioner.

17. Berit Arvidsson framförde ett tack till Samhällsföreningen och vad de gör för bygden.
Hon påtalade vikten av att försöka få tillstånd en ändring eftersom posten snart bara kommer 
att delas ut varannan dag.         

Gillis Claesson nämnde den den dåliga vägen mellan Bringetofta och Malmbäck. I det ärendet 
har Samhällsföreningen redan gjort en skrivelse tillsammans med LRF. Svaret var dock 
otillfredsställande eftersom det bara stod att det är inte uteslutet att vägsträckan kommer att 
göras om inom de närmsta åren. 

Ingalill Fransson påpekade att ny beläggning behövs även på vägsträckan mellan Lämmarp och
Sävsjö som är full av håligheter. Vägen mellan Malmbäck och Lämmarp gjordes om för några 
år sedan och blev då mycket bra. Tyvärr fortsatte man inte hela vägen till Sävsjö som det var 
tänkt eftersom pengarna tog slut. Vi får göra en ny skrivelse om de båda vägarna.

  Dagny Claesson berättade att om posten bara kommer varannan dag så   innebär det för deras 
del att även tidningen bara kommer att komma varannan dag.
Som det är nu får de lördagstidningen på måndagen. Samhällsföreningen gör en skrivelse till 
Hallpressen om detta. 

Berit Arvidsson talade också om att det är på förslag att låta markägarna sköta underhållet av 
Länsvägarna. Samhällsföreningen får undersöka vilka vägar det kommer att  gälla och hur  
mycket pengar som i så fall kommer som bidrag. 



 

18. Anna-Marie tackade och avslutade mötet.

   Efter årsmötesförhandlingarna blev det kaffeservering. 

Därefter berättade  Ivar i Stocken minnen från sin barndom och tiden som bonde.
 

     …....................................................... ….........................................................
    Anna-Marie  Bringewall ordförande Ylva Karlsson     sekreterare

     
    ….........................................................   ….........................................................

Gillis Claesson Claes Floengård




