VALBORGSMÄSSOAFTON 2017
BOCKSBODA BYALAG ÅRSMÖTE OCH
VALBORGS FIRANDE
Årsmöte hölls vid Blankhults gård kl16:00
Mötet öppnades av Lars Bärj
Val av ordförande för mötet Lars Bärj
Val av sekreterare för mötet Christina kilsberger
Genomgång av dagordningen
Protokoll godkändes
Mötet var utlyst i god tid
Ekonomisk rapport av Berit
Revisionsberättelse ok
Val av justeringsmän Jan och Kjell
Valberedning har frågat följande:
John Bärj invald i styrelsen
Lars Bärj avgår på egen begäran från ordförande
post
John Bärj vald till ny ordförande
Christina sitter kvar som sekreterare ytterligare
1år
Viktor Kilsberger vald till vise ordförande i 2 år
Åke Nilsson revisor 2 år
Per Eriksson revisor 1år
Jan kilsberger valberedning 2år
Styrelsen består av John Bärj ordförande

Viktor Kilsberger vise ordföranden
Christina kilsberger sekreterare
Berit Axelsson kassör
Måns Eriksson ledamot
Ordförande och kassör tecknar föreningen var för
sig
Information om medlemsavgiften som fortfarande
är 100 kronor och betalas senast 30/6
Information om att det behövs födelsedatum på
alla medlemmar ej de fyra sista
Information om Bocksboda byalag hemsida är nu
Klar om vi vill lägga in något där görs det via
Ola.karlzzon@gmail.com
Datum för årets första aktiviteter:
21/5 filmvisning i Blankhult skola klockan 14:00
Separat inbjudan utskickad
27/5 Torp vandring till Flyckeberget tid meddelas
senare
Viktor kommer att meddela när Ängamossa stugan
är klar så kommer vi att göra en vandring dit
Torp vandring med Rolf P tid och plats meddelas
senare
Viktor vill gärna ha in bilder och kort från bygden
som vi kan rama in till Blankhult gård
Christina Hermansson Placon uppmanar oss om att

söka bidrag till bryggan vid Bocksbosjön
Landsbygdsnämden har möte 8/6 så ansökan till
den bör vara inne i god tid före
Magnus fick i uppdrag att kolla vad en sådan
kostar
Kjell och Berit godkänner att bryggan får vara på
deras mark
Litteratur om vår bygd är mest gamla böcker som
man kan hitta på stadsbiblioteket och Saxons arkiv
som är en avdelning på stadsbiblioteket
Det finns ett önskemål om information från olika
håll bland annat:
Pernilla Sundin och vallareristningar
Lars Hallenberg kilsbergen och Blankhult skola
Kilsbergsfrämjandet
Linde energi eller annan aktör för solenergi
Tomas Eriksson luffaren Glysen
Åke Mossberg kilsbergskännare
Det bestämdes att ha ett möte på våren (årsmöte)
Och ett på hösten
Så nästa möte är lördag 21 Oktober
Oktober fest arrangör är Olov Ann och Lars Bärj
Mötet avslutades med att vi gick ut grillade korv
och fikade i det härliga vädret
Christina kilsberger sekreterare

Justeringsmän
Kjell Axelsson

Jan Kilsberger

