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Punkt Aktivitet 

   
1 

 
Mötet öppnas 
Mötet, som på grund av pandemin hålls per capsulam, öppnades av ordförande 
Erling Kjellander. 

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes att ligga till grund för mötet.  

3 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Steen Helweg-Andersen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

4 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte 2020-08-27 hos Steen och Ulla Helweg-
Andersen har skickats via mejl till alla i styrelsen 2020-09-09. Protokollet godkändes 
för att läggas till handlingarna. 

5 
 
 
 

Skrivelser och rapporter 
• Svampexkursionen genomfördes den 4 oktober under ledning av 

svampexperten Pelle Gunnarsson. Det blev ett mycket lyckat evenemang 
med god uppslutning. Ca 40 deltagare samlades för visning av många 
svampsorter som Pelle samlat i förväg. Därefter åkte deltagarna på en liten 
svampjakt med Pelle i ledningen. Flera foton från evenemanget finns på vår 
hemsida. 

• Den tidigare planerade berättaraftonen fick tyvärr ställas in på grund av 
pandemin. Också det annars årliga och populära arrangemanget Tomten 
vid Hultastenen fick ställas in, men byalaget ordnade istället med en post-
låda där barnens önskningar kunde skickas till vår tomte. 

 

6 Ekonomi och medlemstal 
Sven-Erik rapporterade att det finns 7512 kr i kassan. 

Beslöts att alla medlemsavgifter som betalts för 2020 också gäller för 2021. 
Detta då byalaget på grund av pandemin endast kunnat erbjuda ett par aktiviteter 
förra året och byalaget har därför också tillräckligt med pengar i kassan. Beslutet 
ska också anslås på hemsidan. 
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Punkt Aktivitet 
   

8 Planering av kommande aktiviteter m.m. 

• Byalaget fick beviljat hela det sökta bidraget om 21 000 för upprustning av 
och kring fornlämningarna vid Sörby Tingsbackar, Torp. Tack vare bidraget 
kommer vi att få röjt träd och buskar vid domarringen och de två stensätt-
ningarna som byalaget hade en utflykt till hösten 2019. Det ska också iord-
ningställas en stig till fornlämningarna, en liten parkeringsplats, en skylt som 
visar vägen och en informationstavla. Arbetet har påbörjats nu i april. 

• Byalagets årsmöte planeras kunna hållas den 1 september 2021 i Kyrkhu-
set. Erling har åter avtalat med föreläsaren Bengt Olsson som kommer att 
berätta och visa bilder från sin tid som hjälparbetare i Nepal efter jordbäv-
ningen 2015. 

9 
 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte inför årsmötet hålls prel. d. 4 aug. 2021 kl. 19.00 hos Jan Inge.  

11 
 

Mötet avslutades 
Mötet avslutades med att ordförande och sekreterare tackade för synpunkter via 
mejl. 
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