
Onslunda Byalag. Årsmöte 2021. 
Protokoll fört vid Onslunda Byalags årsmöte den 19 maj utomhus i Järnvägsparken. 
§1. Ordförande Anders Zinn  hälsade alla hjärtligt välkomna varefter dagordningen till det 
24:e årsmötet lästes och godkändes. 

§2.  Till ordförande vid årsmötet valdes Anders Zinn. 

§3. Till protokollförare vid årsmötet valdes Per Sahlin. 

§4. Kallelsen till årsmöte godkändes då den har utannonserarts den 4/5 på anslagstavlor, 
hemsidan, på Facebook samt via e-post till dom som lämnat adresser. 

§5. Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Madleleine Olsson och Tore 
Sahlin. 

§6. Verksamhetsberättelsen för 2020 lästes upp av ordförande Anders Zinn. Kassören Håkan 
Svensson läste upp de viktigaste punkterna ur resultat- och balansrapporten. 
Revisionsberättelsen lästes upp av Anders Sahlin varefter årsmötet fastställde resultat- och 
balansrapporten. 

§7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gågna året. 

§8. Till ordförande för byalaget 2021 tillika styrelsens ordförande för ett år omvaldes Anders 
Zinn. 

§9. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Håkan Svensson och Charlotte Ivarsson-
Lundberg. Till styrelse ledamot för två år nyvaldes Åsa Andersson. Till styrelseledamot för ett 
år nyvaldes Roland Skoglund. Till suppleanter omvaldes Jan Jirvik samt nyvaldes Chris 
Ceihagen och Clas Johansson-Redenius för två år. Till suppleant för ett år nyvlades Paula 
Olsson. 

§10. Till revisorer för ett år omvaldes Anders Sahlin samt nyval av Clas Eriksson. Till 
revisorsuppleant för ett år omvaldes Anita Mårtensson. 

§11. Till  ledamöter i kulturlaget för ett år omvaldes Charlotte Ivarsson-Lundberg, Ann-
Christine Sahlin  samt nyval av Bengt Persson med Charlotte Ivarsson-Lundberg som 
ordförande. 

Till ledamöter i motionslaget omvaldes Gert Jönsson, Gertrud Sahlin, Anders Kristell och 
Mattias Tell samt nyval av Maud Bergman för ett år med Gert Jönsson som ordförande. 

Till ledamöter i gilleslaget omvaldes Kent Ekelund, Rasti Milch, Gertrud Nilsson  Comstedt 
och Camilla Kullberg samt nyval av Åsa Andersson för ett år med Åsa Andersson som 
ordförande. 



Till ledamöter i väglaget omvaldes Jan Jirvik, Bengt Persson , Gertrud Persson och Ann-
Christin Magnusson  för ett år med Jan Jirvik som ordförande. 

§12. Till valberedningen omvaldes Gert Jönsson och Bengt Persson samt nyval av Stefan 
Nilsson för ett år. 

§13. Medlemsavgiften för 2022 fastställdes till 100 kr per person och 200 kr per familj där 
hemmavarande barn upp till 18 år ingår med en röst per medlemsskap. 

§14. Övriga frågor. Mats Berglund påpekade dålig skötsel från kommunen på "Wallins 
hörna". Pernilla Lindahl påtalade problemet med de stora råkkolonierna i byn vilket medför 
nedsågade träd. Råkorna är numera helt fridlysta får inte avskjutas. Gert Jönsson frågade om 
det blir någon grillfest i år . På grund av rådande restriktioner för smittspridning av covid-19 
har styrelsen inte tagit beslut än om vi kan hålla denna. Vi avvaktar ny regler och tar beslut på 
styrelsemötet i juni månad. Per Sahlin har påbörjat röjning av den invasiva växten parkslide 
som breder ut sig på två områden vid Järnvägsparken. Röjning av denna måste göras varannan 
vecka i sommar för att hålla beståndet nere. Roland Skoglund och Anders Zinn anmälde sig 
frivilligt. Därefter avtackade ordförande syrelseledamöterna Ingar Möller och Solveig 
Krondahl med var sin blombukett. Ingar Möller har varit med i styrelsen sedan Byalaget 
bildades och har mycket handlingar samlade som Byalaget gärna tar hand om. Avgående 
revisor Stig Throbäck och avgående i valberedning Ann-Christin Magnusson var ej 
närvarande så ordförande överlämnar blommorna till dom efteråt. 

§15. Avslutning. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.  

Grillen var tänd för egen grillning och värmning efteråt denna kylslagna kväll i maj månad. 

 

 

Per Sahlin    Madeleine Olsson   
 Tore Sahlin 

Vid protokollet          Utsedda att justera 

 


