
Protokoll från Kungsäter Gunnarsjö bygdelags årsmöte 2020-02-24. 

§1            Mötet öppnandes av Bo Wisfelt. 

§2            Till mötesordförande valdes Bo Wisfelt. 

§3            Till mötessekreterare valdes Eva Olsson. 

§4            Dagordningen godkändes. 

§5            Till justerare och tillika rösträknare valdes Kjell-Åke Gustavsson och Gert  

§6            Fastställande av röstlängd: 43 stycken. 

§7            Mötets behöriga utlysande: Det har annonserats i Hallands Nyheter för 2 veckor 

sedan, plakatet vid dörrfabriken, anslagstavlan vid affären och på Face Book. 

§8            Godkännande av verksamhetsberättelsen gjordes efter att alla läst genom den. 

§9            Godkännande av förvaltningsberättelsen: Per Warnström visade och gick genom på 

vita duken m.h.a. projektorn och den godkändes. 

§10          Styrelsens ansvarsfrihet: Svar Ja. 

§11          Val av styrelse enligt valberedningens förslag: 

a. Ledamöter: Arne Johansson omval 2 år, Eva Olsson omval 2 år, Jenny Svensén 

omval 2 år, Per Torefalk nyval 2 år, Björn Dahlén nyval 1 år,  

kvarstår gör: Kjell Johnson och Mikael Karlsson på 1 år vardera. 

b. Suppleanter: Veronica Lövgren nyval 2 år, Linnea Carlsson nyval 1 år, Johan Olsson 

nyval 1 år. 

c. Revisorer: Kjell-Åke Gustavsson omval 1 år, Per Warnström nyval 1 år 

d.  Valberedning: Ann-Sofi Borglund och Leni Forsberg.    

§12          Val av personer till Landsbygdsrådet: Mikael Karlsson ordinarie omval 1år  

                                                                                    Björn Dahlén ordinarie omval 1 år 

                                                                                    Ann-Sofie Borglund suppleant omval 1 år                                                                                        

§13          Övriga frågor: Vad har vi tänkt oss inför 2020? Om ekonomin tillåter kom förslag 

upp om ”utegym” på gräsmattan mitt emot affären, där det låg en lekplats förr. Det gymet 

kan ortsbor i alla åldrar ha nytta av.  

Vindskyddet ovanför Rhododendrondalen ska fixas iordning, för där är både förskolan och 

fritids samt skolan endel 



Bengt H föreslog att hyra en buss och köra de äldre från Kungsängen till Agnbäck och låta 

dem se sig omkring som kanske inte kommer ut på något annars. Även ordna för skolans 

barn vid Agnbäck så detta fina område används av bygdens folk. 

 Ett par hjärtstartare till ex. i bygdegården, skolan, församlingshemmet och även HLR (hjärt 

lungräddning)utbildning för folk i bygden som räddningstjänsten kan hålla i.  

§14          Årsmötet avslutades av Bo Wisfelt som tackade för visat intresse.  

Därefter delades blommor ut till avgående styrelsemedlemmar och tackade för arbetet i 

styrelsen: Michael Alfredsson, Per Warnström, Bo Wisfelt, Johan Larsson och Eva-Maria 

Sandin. 

 

Sekreterare:                                                                                  Ordförande: 

 

__________________                                                                _________________ 

Eva Olsson                                                                                     Per Torefalk 

 

 

 

Justerare:                                                                                       Justerare: 

 

__________________                                                                 _________________ 

Kjell-Åke Gustavsson                                                                    Gert Johansson  


