
Protokoll  Kungsäter Gunnarsjö bygdelags digitala årsmöte 2021-03-03 

Mikael Karlsson förklarar för alla som är uppkopplade hur det digitala mötet går till och hur 

man kan med avstängd mikrofon ändå” räcka upp handen” för att göra inlägg och säga sin 

mening under mötet. 

§1            Mötet öppnades av per Torefalk som hälsar alla välkomna. 

§2            Till mötesordförande valdes Per Torefalk 

§3            Till mötessekreterare valdes Eva Olsson 

§4            Dagordningen godkändes. 

§5            Till justerare och tillika rösträknare valdes Mikael Karlsson och Jenny Svensen. 

§6            Fastställande av röstlängd på digitala mötet 12 st inklusive styrelse. 

§7            Mötets behöriga utlyst i form av  uppsatta affischer, annons i Varbergsposten, 

email till PRO , kallelse inskrivet på FB i Gemensamhetsgruppen. 

§8            Verksamhetsberättelsen är godkänd och utlagd på bygdelagets hemsida samt att 

Mikael K har skickat med verksamhetsberättelsen i mailen där länken till mötet nått de som 

vill vara med på årsmötet. 

§9            Den ekonomiska sammanställningen godkändes och har även den skickats via mail 

till personer som anmält intresse för att medverka på årsmötet via Teams. 

§10          Styrelsens ansvarsfrihet godkändes 

§11          Val av styrelse enligt valberedningens förslag: 

a. Ledamöter- Linnea Carlson 2 år, Mikael Karlsson 2 år, Björn Dahlen 1 år.  

Kvarstår 1 år gör Per Torefalk, Eva Olsson, Arne Johansson och Jenny Svensen. 

b. Suppleanter- Johan Olsson 2 år, Jörgen Larsson nyval 2 år. 

Kvarstår 1 år gör Veronica Lövgren.  

c. Revisorer Kjell-åke Gustavsson 1 år, Karl-Anders Hansson  1 år. 

d. Valberedning Lenie Forsberg ordinarie 1 år, Ann-Sofie Borglund suppleant 1 år.       

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

Dahlen ordinarie omval 1 år, Ann-Sofie Borglund suppleant omval 1 år. 

§13          Övriga frågor: Motion har inkommit från Arne Johansson som handlar om att ett 

beslut behöver tas angående ersättning till de som hyr ut Birgerstugan, vindskydden och 

kanoterna. Det ligger också ansvar på dessa personer om toaletterna (inköp och påfyllning 

av toalettpapper) städning av stugan och allmän överseende hur områdena ser ut med 

nedskräpning runt vindskydd, stuga och runt platån och runt omkring toaletter och 



parkering. Dessa uthyrare har även fått köra dit dunkar med dricksvatten då inget vatten 

finns i stugan. De skriver kontrakt och skyltar samt lämnar nycklar till de som hyr stugan. De 

får ringa Varberg spolservice Hamn o Gata när toaletterna börjar bli fulla och behöver 

tömmas. Det blir många bilturer till Agnbäck för att sköta dessa uppgifter. De har även sina 

vanliga arbeten, så detta är vid sidan om i vardagen.                                                                       

År 2020 slog rekord i antal uthyrningar p.g.a. Corona pandemin som råder.  

Det behöver också tas beslut om ersättning till ordförande och kassör och sekreterare för 

deras arbete under året. Bo W har under flera år gjort ett enormt arbete med stängsling för 

fåren och gräsklippning vid Agnbäck. För att få folk att vilja vara med i styrelsen så fungerar 

det inte att allt ska vara ideellt. Det är kommunens mark runt Agnbäck som vi ombesörjer på 

bästa sätt. 

Vi får bl.a. bidrag av kommunen för skötsel av anläggningen Agnbäck och för framtiden är 

det viktigt att ta detta beslut nu. 

Förslag kom upp på 50 kr för varje påbörjad timma. Att föra körjournal kan göras men kan 

också bli för besvärligt. Det ska undersökas om sociala avgifter och rese ersättningar. 

Förslag kom om viss del av uthyrningsbeloppet till uthyrarna. Bygdelaget fick in ca 80000 kr 

för uthyrning av stuga, vindskydd och kanoter under 2020. 

Kontakt med Reine på studieförbundet har påbörjats om bygdelaget kan få hjälp med sysslor 

i bygden av arbetslösa, eventuellt tillsammans med Kungsäter IF och Bygdegårdsföreningen. 

Johan O håller den kontakten och driver detta framåt. 

Principbeslut som årsmötet godkänner. 

§14          Per Torefalk avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. Styrelsen stannade 

kvar på Times för ett konstituerande möte efter årsmötet. 

 

TACK FÖR VISAT ENGAGEMANG FÖR VÅR BYGD UNDER FÖRRA ÅRET OCH ÄVEN 
VÅRA FRAMTIDA PROJEKT INFÖR ÅR 2021! 

 

Sekreterare:  Eva Olsson                                         Ordförande: Per Torefalk 

____________________                                        _____________________ 

 

Justeras: Jenny Svensén                                          Justeras: Mikael Karlsson 

____________________                                         _____________________ 


