Årsmöte med Målaskog - Långhult Bygdeförening
Avhållit den 4 juni 2021 vid Tjurkens badplats.
1. Rune Håkansson öppnade årsmötet.
2. Parentation för den under året avlidna Siv Mörk.
3 . Till att leda mötet valdes Rune Håkansson, sekreterare Håkan Lund, och Justeringsmän Leif Alm
och Anders Ekblad.
4. Den förelagda dagordningen godkändes.
5. Utlysandet av kallelsen till mötet godkändes. Till nästa årsmöte beslöts att slopa kallelse via
annons i tidningen.
6. Ekonomisk rapport av Dan Persson.
Inkomster under året 11.300 varav 4.500 från kommunen.
Utgifter 18.600. Detta innebär ett resultat för 2020 på minus 8.400.
Saldo per den 31/12 2020. På bankgiro 15.278 och i kassa 2.099.
7. Revisionsberättelsen föredrogs av Barbro Håkansson och efter den kunde styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
8. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Rune Håkansson.
9. Inga motioner eller skrivelser hade inkommit.
10.Val av styrelse.
Till ordförande på 1 år valdes Rune Håkansson
Till ledamöter på 2 år valdes Anne Larsson, Pia Andersson och Ronnie Nilsson.
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Anette och Stefan Johannisson.
Till revisorer på 1 år valdes Barbro Håkansson och Christina Lindström.
Till revisorsuppleant på 1 år valdes Knut Liljebrunner.
Till valberedningen på 1 år valdes Ewa Lund och Anders Johansson.
11. Till att ansvara för tillsyn av Strands jordkula och badplatsen valdes Rune Håkansson och Håkan
Lund.
Till att ansvara för skötsel och tillsyn av Torget valdes Dan Ljungblad och Anne Larsson.
Till att ansvara för hemsidan och torpinventeringen valdes Ronnie Nilsson och Ingrid Alm.
12. Aktuell ärenden och förslag till aktiviteter.
Kräftskiva vid badplatsen den 13 augusti kl 17.00 skall ordnas som knytkalas.
Höstfest I Antiken den 5 november kl 17.30, det blir med smörgåstårta.
Torget .Sedvanlig uppsättning av julgranen med glögg och pepparkakor. Det skall sättas upp en
stubbkran.
13. Övriga frågor. Byte av toa vid badplatsen.
14. Årsmötesprotokollet skall vara tillgängligt på hemsidan om 2 veckor.
15 . Ordförande avslutade mötet och hälsade välkomna till den efterföljande grillfesten.
Vid protokollet Håkan Lund
Justeras Anders Ekblad
Leif Alm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Målaskog Långhults Bygdeförening 2020
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande Rune Håkansson
Sekreterare Håkan Lund
Kassör Dan Persson
Ledamöter: Dan Ljungblad, vice ordförande, Anne Larsson, Pia Andersson och Ronnie Nilsson
Suppleanter har varit Anette och Stefan Johannisson.
Styrelsen har under året haft 4 möten.
Medlemsantalet har varit ca 70 betalande. Medlemsavgiften är 100 kronor.
Årsmötet som normalt avhålls i mars, sköts på grund av rådande coronapandemi upp och avhölls
istället fredagen den 5 juni vid badplatsen Liljedal. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds de
närvarande medlemmarna, ca 30 stycken på korv som grillades på plats. Vi hade tur med vädret,
det var en vacker försommarkväll.
Under sommaren målade styrelsen samt flera medlemmar om smedjan och renoverade, kittade om
och bytte en del glasrutor i samtliga fönster, samt städade runt torget.
På grund av rådande smittoläge ställdes den planerade metartävling, kräftskiva och höstfest in.
Välkomstskylten vid infart från Hokadal flyttades till östra sidan av vägen. Nya anslagstavlor har
tillverkats och satts upp av Olle Arvidsson vid torget och badplatsen.
Vid berättarnätets begivenhet vid Kuggaberg, Långhult under sommaren deltog styrelsemedlemmar
som arrangörer.
Målaskogs Berg har som vanligt varit mycket välbesökt under vår och sommar.
Ljungby kommun har även under 2020 sopat och röjt vägrenen utmed banvallen -cykelleden.
Även till julen 2020 har kommunens finaste julgran prytt torget i Målaskog. Det var tänkt att det
skulle bjudas på glögg och pepparkakor i samband med att granen restes men även den
begivenheten ställdes in på grund av rådande pandemi.
På grund av coronapandemin som i stort sett har drabbat hela jordens befolkning har inte mycket
varit sik likt. Nu när vi börjar närma oss midsommar 2021 har en stor del av i vart fall de som är
över 60 – 70 i Sverige, fått minst en vaccinspruta och vi får hoppas att vi så sakteliga kan komma
tillbaka till en normal tillvaro där vi vågar träffas och umgås med varandra.
Rune Håkansson, Dan Persson, Dan Ljungblad, Håkan Lund, Pia Andersson, Anne Larsson och
Ronny Nilsson.

VERKSAMHETSPLAN 2021
för Målaskog Långhults Bygdeförening
Städdag vid badplatsen - genomfördes den 1 juni.
Årsmöte - den 4 juni klockan 17.00 vid badplatsen därefter
grillfest
Torget - renovering av bänkar m.m.
Kräftskiva - oklart pga rådande omständigheter, beslut om detta
senare
Höstfesten - gäller samma som för kräftskivan
Torget - traditionsenlig uppsättning av julgranen.

