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Punkt Aktivitet 

   
1 

 
Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander. 

2 Mötets utlysande 
Mötets utlysande godkändes.  

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

4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Calle Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

5 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte 2021-04-20, som hölls per capsulam har 
skickats via mejl till alla i styrelsen 2021-04-26 samt lagts på byalagets hemsida. 
Protokollet godkändes för att läggas till handlingarna. 
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Skrivelser och rapporter 
• Domarringen. Upprustningen av och kring fornlämningarna, domarringen 

och de två stensättningarna, vid Sörby Tingsbackar, Torp, är i stort klar. Träd 
har fällts och buskar röjts. Det har också iordningställas en stig till fornläm-
ningarna, en liten parkeringsplats. Det återstår främst att lägga på flis och en 
informationstavla. Allt blir klart i september.  

7 Ekonomi och medlemstal 
Det finns 7512 kr i kassan. Inga kostnader har funnits hittills i år då vi inte haft några 
aktiviteter. 

Antalet medlemmar 2021 är totalt 110, varav 92 familj och 18 singel. 

8 Planering av kommande aktiviteter m.m. 
• Årsmötet den 1 september kl. 19.00. Byalaget bjuder på fika med hemba-

kat som ordnas av Sven-Erik eller Tyra. Elle har avtalat med föreläsaren 
Bengt Olsson som kommer att berätta och visa bilder från sin tid som hjälp-
arbetare i Nepal efter jordbävningen 2015.  

• Samling vid domarringen lördag d. 4 september kl. 13.00, vid Sörby 
Tingsbackar, Torp. De som kan tar gärna med räfsa och skyffel och ev. en 
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Punkt Aktivitet 
   

korg för att lägga flis vid stensättningarna. Byalaget ordnar korvgrillning. 

• Berättarafton onsdagen d. 24 november kl. 19.00. Vi planerar för berätta-
rafton i november. Elle kontaktar föredragshållare. Byalaget bjuder på fika. 

• Tomten vid Hultastenen 23 december. Calle och Elle ansvarar. 

• 2022 inleder vi som vanligt aktiviteterna med årsmöte 1:a onsdagen i mars. 

• Information om aktiviteterna läggs på byalagets hemsida av Jan Inge. 
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Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är konstituerande och hålls efter årsmötet i Kyrkhuset d. 1 sep-
tember.  

11 
 

Mötet avslutades 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. Styrelsen 
tackar också Jan Inge och Inger Jönhill för den goda fikan vid mötet.  
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Jan Inge Jönhill 

Sekr. 
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………………………………………………. 
Erling Kjellander  
Ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
Calle Hansson 
 

 

 


