
Årsmöte Tannåkers sockenråd 2015-11-22 i Åsarnas bygdegård 

 

Närvarande: Bernt Gustavsson, Anne-Marie Kårhammer, Sabine Elmqvist 
Levin, Rolf Brorsson, Pia Gustafsson, Ragnhild Svensson, Britta-Stina 
Svensson, Bo Eriksson, Birgit Eklund, Birgitta Elmqvist, Bertil I Elmqvist,    
Jan-Erik Eriksson, Sara Karlsson 

§1 Mötets öppnande  

Bernt Gustavsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§2  Val av mötesordförande 

 Årsmötet beslutade att                                                                            
Välja Bernt Gustavsson till mötesordförande 

§3 Val av mötessekreterare 

 Årsmötet beslutade att   

Välja Ann-Sofie Eriksson till mötessekreterare 

§4 Val av justerare                                                                              
 Årsmötet beslutade att   

Välja Rolf Brorsson och Jan-Erik Eriksson 

§5 Godkännande av dagordningen                                                                   
 Årsmötet beslutade att   

Godkänna dagordningen 

 §6 Offentliggörandet av mötet                                                                                 
 Årsmötet beslutade att   

Offentliggörandet av mötet är behörigen utlyst 

§7 Verksamhetsberättelsen                                                                                            

 Årsmötet beslutade att   

Godkänna verksamhetsberättelsen  

§8  Revisionsberättelsen                                                                                                                                

 Årsmötet beslutade att 

Godkänna revisionsberättelsen 

 



§9 Styrelsens ansvarsfrihet                                                                              
 Årsmötet beslutade att 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

§10 Val av ordförande                                                                                       

 Årsmötet beslutade att 

Välja Bernt Gustavsson till ordförande på 1 år 

§11 Val av styrelseledamöter                                                                           

 Årsmötet beslutade att 

Välja  Bertil I Elmqvist på 2 år (nyval)                                                                         
 och Ingrid Rosenlind på 2 år (nyval)                                               
 Rolf Brorsson på 2 år (omval)                                                                                                                                          
Välja  Birgit Eklund som fyllnadsval på 1 år                                                            
 (Istället för Anne-Marie Kårhammer) 

§12 Val av suppleanter                                                                                         
 Årsmötet beslutade att 

Välja Ingrid Munro och Anne-Marie Kårhammer på 1 år 

§13 Val av revisorer                                                                                     
 Årsmötet beslutade att 

Välja K-O Bolmefors och Kerstin Kårhammer (Gläntan) på 1 år 

§14 Val av valberedningen                                                                                
 Årsmötet beslutade att 

Välja Birgit Eklund och Pia Gustafsson till valberedning på 1 år 

§15 Konstituerande styrelsemöte  

 Den 27/11 kl.19.00 i Åsarnas bygdegård. 

§16 Fiber 

Jan-Erik Eriksson informerade om vad fibergruppen har arbetat med.                        
Efter att ha fått in intresseanmälningar och haft diverse kontakter insåg de att 
man inte kan klara av, eller har den tiden det tar att genomföra all korrespondens 
m.m som erfodras för att gå vidare. Fibergruppen har lämnat över ärendet till 
Ljungby energi för fortsatt handläggning. Ljungby Energi har tagit över 
bidragsansökan. Länsstyrelsen har fått in bidragsansökningar som överstiger 
summan de har att dela ut. I februari får vi veta om vi får ta del av bidraget. 



Fibergruppen kommer fortsättningsvis vara kvar och samarbeta med Ljungby 
energi. 

§16 Hemsidan 

Diskussion om hur man får folket i bygden att besöka hemsidan. Det vore bra 
om det skickades in bidrag.                                                                                                                        
Om man inte vill ha sockenbladet i lådan utan endast på nätet ska man meddela 
Sara sin epost.                                                                                                               
Ett förslag var att sockenrådet har hemsidan som stående punkt på sina 
styrelsemöten.                             

§17 Övriga frågor:  

 Fastighetsronden Bolmsö skola: 

Pia berättade att hon har deltagit på fastighetsronden på Bolmsö skola. Endast 
akuta saker kommer att åtgärdas i nuläget. 

Avloppet i Tannåker: Enligt kontakt med Ljungby kommun kommer avloppet i 
Tannåker att påbörjas tidigast 2017.  

Avtackning  

Stina Kårhammer och Ann-Sofie Eriksson avtackades för sina styrelseuppdrag. 
Ingrid Rosenlind, Lena Bolmefors och Pia Gustafsson tackades för sitt arbete 
med att dela ut sockenbladen.  

§18 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet 

…………………………………………… 

Ann-Sofie Eriksson 

 

 

Justerare 

 

…………………………………                  ………………………………… 

Jan-Erik Eriksson   Rolf Brorsson 



 

  

 


