
 
 
Protokoll fört vid Årsmöte med Od-Alboga byalag. 
 
Plats: Sockengården  Tid Onsdagen 16 mars 2011 
    Kl. 19.00 
 
 
 § 1 Mötets öppnande 
 
Byalagets ordf. Håkan Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat samt 
föreslog en dagordning som godkändes. 
 
 § 2 Val av: 
 
1. Mötesordförande Håkan Persson 
2. Mötessekreterare Viola Petersson 
3. 2 st. justeringsmän Hjördis Wiktorsson och Morgan Thornare 
 
 § 3 Fråga om mötet behörigen blivit kallat. 
 
Kallelse har gått ut till alla hushåll inom postnummerområde 524 96. Brev har skickats till de 
medlemmar som bor utanför området.  
Mötet anser att det är behörigen kallat. 
 
 § 4 Föredragning av  
 

A. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes. Se bilaga 1. 
 
B. Revisorernas berättelse genomgicks och godkändes. Se bilaga 2. 
 

§ 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse. 
 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 § 6 Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar. 
 
Inga förslag har inkommit detta år. 
 
 § 7 Fastställande av föreningens arbetsplan. 
 
Under kommande året kommer byalaget att arbeta med div. projekt. Här följer ett urval av 
dessa aktiviteter. 
 
Fortsatt arbete med vandringsleden. 
Torpvandring. 
Boulekvällar blir det i år igen, också med start någon gång i maj. 
Cykelfest i maj. 
En vandring är planerad i Naturreservatet Stora Mollungen.   



Förra årets arrangemang Musik i sommarkväll i Ods kyrka återkommer  i år igen. 
Familjefesten vid Sandsken arrangeras 7 augusti, även detta år tillsammans med 
arrangemanget Sandskenkampen. 
Sportlovsaktiviteter kommer ordnas och det vanliga arbetet med att hålla igång badplatsen. 
En anslagstavla ska upp vid återvinningsstationen. 
”Gubbröra eller gourmetklubb” för herrar planeras. 
 

§ 8 Fastställande av årsavgift. 
 
Det är mötets åsikt att avgiften fortsatt ska vara 25 kr för 2012. 
 
 § 9 Fastställande av antalet ledamöter och  
  suppleanter till styrelsen. 
 
Mötet beslutar att ha samma antal ledamöter i år. Med anledning av det stora antalet ordinarie 
ledamöter anser mötet att det räcker med 2 st suppleanter. 
 
 § 10 Val av styrelse 
 
a) Ordförande Jerry Strid    
b) V. ordf.  Holger Sandin  
c) Kassör  Lisbet Ottosson 
d) Sekreterare Viola Petersson  
e) V. sekr.  Ingela Hjortman    
 
f) Övriga ledamöter Lars-Gunnar Levinsson  
  Klas Wallgren  
  Ove Severin     
  Ola Johansson  
  Anna Ceder   
f) Suppleanter Göran Spetz   
  Ronny Augustsson  
 
 § 11 Val av 
 
a) Två revisorer Hjördis Wiktorsson  
  Ronny Rexvall  
b) Revisorsuppleant Ingvar Johansson  
c) Valberedningens ordf. Morgan Thornare  
d) 2 ledam. valber. Claes Larsson  
  Thorbjörn Gustafsson  
e) Suppl. valber. Håkan Persson  
 
  
 
 

§ 12 Övriga frågor 
 
Håkan lämnar oss som ordförande i byalagets styrelse och han överlämnar en tavla  
föreställande Od/Alboga loggan som en start till Jerrys nya uppdrag som ordförande. Jerry å 



sin sida tackar Håkan för hans tid  som ordförande i styrelsen och överräcker en fin bukett 
blommor. Holger berättar lite om vad som hänt i Od/Alboga under Håkans tid som 
ordförande. 
 
Jerry Stridh presenterade cykelfesten som ska gå av stapeln även detta år. Man samlas i 
grupper om tre par och cykla (eller på annat sätt) ta sej hem till varandra för att njuta av 
förrätt, huvudrätt och dessert på tre olika platser. Dagen avslutas med en ”storträff” 
någonstans med dans och trevlig samvaro. 
 
Jerry informerar även om en ny grupp ”Gubbröra eller Gourmetkväll” för herrar som planeras 
att gå av stapeln under våren och hösten. 
 
Informeras även om att det nu finns en Facebook-grupp som heter Od & Alboga Byalag, gå 
gärna med i den gruppen och kom med kommentarer eller bara var med och läs om vad som 
händer. 
 
 
 
 
 § 13 Avslutning 
 
Ordf. Håkan tackade för visat intresse och avslutade mötesförhandlingarna.  
Därefter serverades goda semlor till kaffet.  
Som kvällens programpunkt visas de bilder upp som kom in i den fototävling som hållits 
under året. Mycket vackra bilder på vår bygd! 
 
Vid protokollet  Ordförande 
Viola Petersson  Håkan Persson 
 
 
……………………….  ………………………… 
 
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
Hjördis Wiktorsson  Morgan Thornare 
 
 
……………………….  ………………………….   


