Protokoll årsmöte Intresseföreningen
Höja Byalag 2019-03-05
1§ Helena öppnar mötet.
2§ Fastställande av röstlängd. Helena skickade runt en medlemsförteckning.
3§ Mötet utlysande har annonserat på anslagstavlan i byn, per mail, post och
på hemsidan hoja.nu
4§ Val av mötesordförande: Helena Wiklund/Persson
Val av mötessekreterare: Annika Lindvall
5§ Val av justeringsman: Anderas Dånge
6§ Dagordningen godkändes.
7§ Styrelsens förvaltningsberättelse delades ut till mötes deltagare och lades
till handlingarna.
8§ Revisionsberättelse: Maria Liljekvist och Jonas Brorson godkände
bokföringen.
9§ Styrelsen godkändes ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
10§ Fastställande av medelsavgift. Oförändrad avgift godkändes. 180kr för
familj och 100kr för enskild medlem.
11§ Fastställande av verksamhetsplan och budget. Verksamheten 2019 är
koncentrerad till Valborgsfirande och tomtetåg. Utöver detta skall föreningen
arrangera någon aktivitet under vår, sommar eller höst, samt i övrigt verka i de
frågor som är i Höjas bästa. Budgeten godkändes.
12§ Behandling av styrelsens förslag eller inkomna motioner. Inga motioner har
kommit in.
13§ Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Omval ordförande Helena Wiklund/Persson 1år.
Omval styrelseledamöter Marlene Persson och Annika Lindvall 2år.
Omval suppleanter Henrik Nilsson och Anderas Dånge 1år.
14§ Val av revisor och suppleant Maria Liljekvist och Jonas Brorson.

15§ Val av valberedning: Maria Liljekvist och Maria Höglund.
16§ Övrigt:
Frågan från Jonas Brorson angående loppis i Höja. Byalaget har kollat upp detta
och fick då reda på att det behövs söka tillstånd hos polisen samt fråga
markägaren. Det kostar ca 700kr för ett tillstånd. Jonas tror att det finns
intresse i byn för detta. Anders kom med förslaget att platsen hade kunnat vara
lekplatsen. Byalaget tar upp detta på nästa möte och kollar vidare om intresse
finns i Höja för loppis.
Maria Liljekvist kom med förslag att byalaget kan skriva en skrivelse till
kommunen angående cykelpump till Höja. Tydligen har kommunen delat ut
detta på olika ställen i kommunen. Den hade haft en bra plats vid
busshållplatsen. Byalaget tar upp detta på nästa möte.
Jonas Brorson tog upp att det behövs röjas i prästskogen. Det är kyrkan som
äger prästskogen. Det är sunkigt, blött och stigen behöver göras vid. Byalaget
ska kontakta kyrkan angående detta. Detta tas upp på nästa möte.
Anders Davidsson tog upp angående bussförbindelse till Höja. Kanske i
framtiden kan Ängelholm ha elbussar. Byalaget kan skriva en skrivelse till
kommunen angående intresse. Detta tas upp på nästa möte.
Styrelsen tar upp frågan om styrelsen får ta ut 250kr/ person för aktivitet för
styrelsens medlemmar. Det godkändes.
17§ Mötet avslutas.
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