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Protokoll från Årsmötet 16 mars 2016  

i Pingstkyrkan i Ärla. 

§1 Årsmötet öppnas av ordföranden  
Calle Bergman önskade välkommen till mötet och öppnade detsamma. 

Omkring 60 deltagare hade hörsammat kallelsen. 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Calle Bergman valdes till mötesordförande för Årsmötet 

Eirik Isene valdes som protokollförare för Årsmötet 

§3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Mötet ansåg att Årsmötet var kallat på behörigt sätt. 

§4 Val av Protokolljusterare och rösträknare 
Max Söderberg valdes, som rösträknare Therése Purra-Pettersson och 

Lars-Gunnar Rydensjö valdes som protokolljusterare. 

§5 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes enhälligt. 

§6a Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 samt planerna 

för innevarande år. 
Verksamhetsberättelsen finns att läsa och skriva ut från Ärla Byaråds 

hemsida: www.ärla.se Verksamhetsberättelsen förevisades via projektor 

på en stor skärm så alla kunde följa skrivningen när Calle Bergman gick 

igenom densamma. Styrelsen och andra funktionärer presenterades och 

föreningens enkla ekonomi föredrogs.  

Bryggarskogen. Rita Syrén är projektledare. Calle redogjorde för läget 

som även finns beskrivet på Byarådets hemsida. 

Fibernät i Ärla. Eirik Isene har hållit i detta projekt från start. En 

projektgrupp bildares efter mötet den 12 november med Oskar Gindemo 

som projektledare. 

Eirik föredrog vad som hänt och vad som är på gång. Vi har bl. a. fått en 

offert från PEAB/Zitius med en prisstege och schaktkartor mm. Från 

Fibra har fått en prisindikation byggt på 159 intresserade fastigheter som 
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pekade på en prislapp strax under kr 20 000. Det bör vara möjligt att nå 

närmre 250 anslutna fastigheter i Ärla och få ett pris som ligger närmre 

de kr 15 000 som vi ju har som mål.  

Det verkar praktiskt att Ärla Samfällighetsförening tar hand om 

asfaltering efter schaktning som kommer att faktureras fiberföreningen 

till självkostnadspris. 

Så snart förutsättningarna finns, ska en ekonomisk förening bildas, och 

inbjudan skickas ut till fastighetsägarna om att bli medlemmar i Ärlafiber 

EF och teckna avtal. I samband med detta ska en medlemsavgift och en 

handpenning betalas. 

Den ekonomiska föreningen behövs för att hantera ekonomiska frågor, 

teckna avtal mm. Den ekonomiska föreningen ska upplösas och gå i 

likvidation när projektet är genomfört och klart. 

Mera information finns på Byarådets hemsida och mera kommer att 

finnas efter hand.  

G/C-bana på banvallen. Detta projekt är ju snart klart och har haft 

Monika Fält som projekt ledare. En liten bit återstår fram till Åsborgen. 

Det verkar möjligt att det även blir en fortsättning fram till Eklången. 

Trafiksäkerhet. Projektledare saknas f.n. Kim Lemon skall fundera 

på om han kan åta sig projektet. 

HLR. En kurs i Hjärt- och Lungräddning har hållits. En planerad kurs 

blev inget pga få anmälningar. En kurs till kommer att bli av. Den är 

gratis för medlemmar i Ärla Byaråd – annars kr 300.  

Förslag om lämplig dag emotses. 

Mack I Ärla. Kim Lemon har varit projektledare för detta projekt. Just 

nu grävs det i den gamla busstationen där containermacken kommer att 

finnas inom kort. Snabbt marscherat! 

Ungdomsgården. Det finns en fungerande ungdomsgård idag i 

Pingstkyrkan.  Max Söderberg berättade. 

Utegym. Karolin Hammarbäck har tagit på sig detta projekt. Hon ska 

undersöka olika möjligheter.   

Valborgsfirandet. Här finns ett delat ansvar mellan Pingstkyrkan, 

Ärla IF och Byarådet med ett inarbetat gäng volontärer. Berndt 

Andersson är projektledare. Han informerade att det endast är ris som 

ska läggas på högen som ska eldas, inga rötter och ingen mossa. 
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Ärlabladet. Medredaktör efterlystes. Mötet enades om att det kanske 

räcker med en digital version på hemsidan och några pappersexemplar 

som kan hämtas vid Coop Nära. En mailing list behövs för att kunna 

skicka Ärlabladet till nästan alla.  

Ärlabadet. Calle Bergman berättade om vad som gjorts och vilket läge 

vi har idag.  

Ärladagen. Jannica och föreningen Omsorg anordnar Ärladagen. 

Volontärer söks. 

www.ärla.se Eirik Isene håller tills vidare i denna webbplats. Hör av er 

till honom med synpunkter på innehåll. 

Enhälligt beslut: Verksamhetsberättelsen godtogs och kunde läggas till 

handlingarna.  

§6b Styrelsens förvaltningsberättelse för 2015 
Calle förklarande att Ärla Byaråd under det gångna året haft en ganska 

enkel ekonomi som redovisades och godtogs av mötet.  

Vi behöver flera medlemmar i Ärla Byaråd. Det kostar endast kr 100. 

§7 Revisionsberättelse för 2015 
Berndt Andersson läste upp revisionsrapporten som godtogs. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015. 
Enhälligt beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§9 Fastställande av medlemsavgifter för 2016. 
Styrelsen förslog oförändrat medlemsavgift för 2016 vilket beslöts 

enhällig: kr 100. 

§10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
Det fanns inge motioner att behandla. 
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§11 Behandling av förslag till nya projekt  
Calle Bergman redovisade ett nytt projekt: Grannsamverkan som Benny 

Ljung kommer att hålla i. 

Oskar Gindemo tyckte att det vore fint om man kunde komma i gång 

med barngympa för mindre barn. 

§12 Beslut om verksamhetsplan och budget för 2016. 
Verksamhetsplanen = De projekt som drivs under Ärla Byaråd och som 

finns redovisade på Ärla Byaråds hemsida www.ärla.se  

Verksamhetsplanen godkändes enhälligt. När det gäller budget för 2016 

är det svårt att lägga en sådan eftersom vi inte vet kostnaderna för de 

enskilda projekten. Calle drog styrelsens förslag som godkändes 

enhälligt.  

§13 Val av ordförande i Byarådet för en tid av 1 år. 
Calle Bergman omvaldes enhälligt till ordförande för Ärla Byaråd på ett 

år. 

§14a Val av styrelseledamöter. 

Följande ledamöter valdes enhälligt för en tid av två år 

 Peter Johansson 

 Oskar Gindemo 

 Daniel Wikström 

§14 b Val av suppleanter 
Följande suppleanter valdes enhälligt för en tid av ett år 

 Thomas Johansson 

 Bo Lagerfalk 

 Håkan Hammarbäck 

§15 Val av revisorer samt suppleanter för 2016. 
Berndt Andersson och Bengt Andersson omvaldes enhälligt. 

http://www.ärla.se/
http://www.ärla.se/


Ärla ByaRåd 

Ärla Byaråd www.ärla.se  Sida 5 
Postbox 2, 64043 Ärla 

§16 Val av Valberedning 3 personer 
Hela valberedningen omvaldes enhälligt: Roger Fransson 

sammankallande, Tommy Ljungkvist och Henry Aldrin. 

§17 Övriga frågor 
Mötet beslutade enhälligt att stödja bildandet av en Ekonomisk Förening 

för fiberprojektet och gav denna helhjärtat förtroende. 

§18 Mötesordföranden avslutar mötet. 
Mötesordföranden avslutade Årsmötet. 

§19 Nya ordföranden för Ärla Byaråds styrelse avslutar mötet. 
Calle Bergman tackade för förtroendet och för intresset och avslutate 

mötet 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________________ 

Ordförande Carl-Göran Bergman Sekreterare Eirik Isene 

 

 

___________________________ ___________________________________ 

Justerare Lars-Gunnar Rydensjö Justerare Therése Purra Pettersson 
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