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PROTOKOLL KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE 2020-02-27
Datum: 2020-02-27, kl. 19.30
Plats: Ljungsbro skola, matsalen
1.

Mötets öppnande.
Robert Norling öppnade mötet och hälsade välkomna.

2.

Val av mötesordförande.
Mötet beslutade att: Välja Robert Norling till mötesordförande.

3.

Val av mötessekreterare.
Mötet beslutade att: Välja Mats Walldén till mötessekreterare.

4.

Val av justeringsperson.
Mötet beslutade att: Välja Magnus Kempe till justeringsperson.

5.

Närvaro och kontroll av fullmakter.
Till mötet hade följande infunnit sig: Åsa Kempe (likvidator), Håkan Svensson (särskilt
inbjuden), Robert Norling, Sebastian Cavalli-Björkman, Mats Walldén, Magnus Kempe,
Bengt Larsson, Gunnar Eklöv, Filip Lindbast, Rickard Peterson, Oscar Uddman Jansson,
Lars Andersson och Ivar Persson.
Inga fullmakter har inkommit eller presenterats.

6.

Kontroll av mötets behöriga utlysning.
Mötet beslutade att: Årsmötet var behörigt utlyst enligt stadgarna 7.2

7.

Fastställande av dagordning.
Mötet beslutade att: Fastställa dagordningen.

8.

Verksamhetsberättelse. Redovisning av verksamhet fr o m 2019-11-27.
Ordförande Robert Norling redovisade: Den Ideella Föreningen startades formellt
2019-11-27 då en interimsstyrelse bildades vilken också fastställde stadgarna. En enkät
har genomförts på internet där boende har kunnat anmäla sitt intresse för föreningen
samt föreslå vad föreningen bör arbeta med
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrBb_AhhukDwxriMbn3yHrEbzyM4v5SQUpjp
rXrLCNcZJy8g/viewform).
Innan den formella starten av föreningen har följande skett:
- Genomfört ett informationsmöte 2019-10-27 med Mari Hultgren (S) kring
Byalagets verksamhet, bl a redovisades arbetet med Gång-/Cykelväg och
hanteringen av de Linköpingsförslag som lämnats.
- Deltagit vid informationsmöte med ordförande i Linköpings kommuns
Samhällsbyggnadsnämnd, Murrheim Demirok (C) i samband med besök i
Maspelösa.
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Övertagit hemsida (www.byalag1050.se) och Facebookkonto (Byalag 1050 Maspelösa / Gullberg / Flistad
https://www.facebook.com/groups/752216861517686/ ) från den Ekonomiska
Föreningen.

Ordföranden Robert Norling redovisade interimsstyrelsen som består av:
Robert Norling, Hornstäve
Ordförande
Sebastian Cavalli-Björkman, Maspelösa
Vice ordförande
Mats Walldén, Gullberg
Sekreterare och kassör
Lars Andersson, Flistad
Ledamot
Ronny Holmberg, Hornstäve
Ledamot
Magnus Kempe, Maspelösa
Ledamot
Bengt Larsson, Maspelösa
Ledamot
Ordföranden Robert Norling redovisade föreningens namn, verksamhetsområde och
ändamål enligt stadgarna:
1.1

Föreningens namn är Byalag 1050 Ideell Förening.

1.2
Föreningen är en ideell förening och har sitt verksamhetsområde i Vreta
Kloster (Linköpings kommun) längs länsväg 1050 – Maspelösa, Flistad, Gullberg,
Hornstäve, Södra Lund med omnejd.
1.3
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att
främja utvecklingen av landsbygden och stärka gemenskapen inom
verksamhetsområdet. Föreningen ska verka för en hållbar utveckling.
1.4

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Ordföranden Robert Norling redovisade en karta över Byalagets verksamhetsområde. I
området fanns 2017 284 hushåll med 827 boende. Områdets befolkning har sedan
2000 ökat med ca 19%. Åldersspannet var 2017 enligt följande:
0-19 år:
255 personer
20-64 år:
466 personer
65 + :
106 personer
9.

Förvaltningsberättelse. Redovisning av förvaltning fr o m 2019-11-27.
Kassören Mats Walldén redovisade: Föreningen har ingen ingående ekonomi.
Organisationsnummer har begärts och erhållits från Skatteverket. Plusgirokonto
(966730-4) med Swishkonto (123 253 2372) har öppnats hos Nordea. Inga
medlemsavgifter har ännu tagits in.
Ordförande, vice ordförande och kassören tecknar firma var för sig för föreningen.

10. Revisionsberättelse jämte förslag angående styrelsens ansvarsfrihet eller ej.

Första verksamhetsåret är förlängt och omfattar tiden 2019-11-27 till 2020-12-31
varefter årsrevision sker. Någon revisionsberättelse föreligger således inte nu.
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11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för gångna årets verksamhet och förvaltning.

Första verksamhetsåret är förlängt och omfattar tiden 2019-11-27 till 2020-12-31
varefter beslut om ansvarsfrihet ska tas.
12. Inkomna motioner. Styrelsens yttrande.

Inga motioner inkomna.
13. Styrelsens förslag (propositioner).

Sekreteraren Mats Walldén redovisade: Enkäten på hemsidan har lyft fram följande
arbetsområden som angelägna (34 svar):
- Gång-/cykelväg.
- Kollektivtrafik. Ökade bussförbindelser. Samåkningspool.
- Trafikmiljön utmed väg 1050. Sänkning av hastighet på vissa vägsträckor.
- Trafikmiljön utmed väg 1040 från väg 1050 till Maspelösa samhälle.
- Utveckling av infrastruktur i allmänhet.
- Driva en pub någonstans några gånger om året, liknande vad som gjordes i
Kornettgården för några år sedan. Gemensamt firande typ Valborg,
Midsommar, Julgransplundring.
- Verksamhet för barn/ungdomar.
- Lånepool av t ex trädgårdsredskap eller vekrtyg.
Tidigare förslag på Gång-/Cykelvägens sträckning redovisades på en karta.
Styrelsen föreslår att följande arbetsgrupper bildas varefter styrelsen inbjuder till
deltagande:
A) Gång- /cykelvägsgrupp och trafikgrupp.
B) Kollektivtrafikgrupp.
C) Utvecklingsgrupp med undergrupper Maspelösa, Gullberg, Flistad.
Mötet beslutade att: Anta styrelsens förslag.
14. Förslag på stadgar och stadgeändringar.

Ordföranden redovisade stadgarna i sin helhet.
Mötet beslutade att: Inte lämna några förslag på stadgeändringar.
15. Övriga frågor.

- Gång-/Cykelvägen diskuterades: Byalaget (Magnus Kempe) har tidigare lämnat två
Linköpingsförslag vilka båda har avslagits med motivering att det inte finns några
planer på G/C-vägar.
Mari Hultgren (S), vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, har efter
informationsmötet hösten 2019 undersökt ärendet med ansvariga tjänstemän på
kommunen och fått en redovisning av kostnader på 25 miljoner kronor. Denna siffra är
mycket hög i jämförelse med liknande projekt om man ser till sträckan som föreslagits
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Jämför med Heda – Olstorp 4 km = 12 MSEK. Sträckan Gullberg – Kulla är ca 4,3 - 5,4
km beroende hur mycket befintliga småvägar används. Möjligen omfattar kommunens
beräkning hela vägen till Klockrike vilket inte varit Byalagets förslag.
Linköpings kommun har tidigare haft med G/C-vägen men efter en samordning av
Region Östergötland har den nedprioriterats.
- Kollektivtrafiken diskuterades: Byalaget har genom en ”Trafikgrupp” (Magnus
Kempe) arbetat med frågan och lämnat olika förslag på hur trafiken skulle kunna
utvecklas. Några svar har inte lämnats av kommun eller Östgötatrafiken.
Både G/C-vägen och kollektivtrafik har ett större hållbarhetsvärde vilket är
eftersträvansvärt idag. En koppling till ”Trafikplats Ljungsbro” för vidare pendling och
skolresor togs upp.
16. Val av ordförande intill nästa Årsmöte.

Mötet beslutade omval av Robert Norling, Hornstäve, som ordförande intill nästa
årsmöte.
17. Val av tre till sex ledamöter intill nästa Årsmöte.

Mötet beslutade omval av
- Sebastian Cavalli Björkman, Maspelösa, som vice ordförande intill nästa årsmöte.
- Mats Walldén, Gullberg, som sekreterare och kassör
- Lars Andersson, Flistad, som ledamot
- Ronny Holmberg, Hornstäve, som ledamot
- Magnus Kempe, Maspelösa, som ledamot
- Bengt Larsson, Maspelösa, som ledamot
intill nästa årsmöte.
18. Val av valberedning om två personer varav en sammankallande.

Ingen valberedning kunde väljas av mötet.
Mötet beslutade att styrelsen tar fram valberedning inför nästa årsmöte.
19. Val av revisor och revisorsuppleant.

Mötet beslutade att välja Åsa Kempe till revisor och Filip Lindbast till revisorsuppleant
intill nästa årsmöte.
20. Riktlinjer för innevarande års verksamhet.

Ordföranden föreslog följande riktlinjer för arbetet under innevarande år:
- Etablera den Ideella Föreningen och uppdatera kontaktnätet.
- Bilda arbetsgrupper och påbörja arbete enligt enkäten och Årsmötets vilja.
- Uppdatera och utveckla Utvecklingsplanen bl a utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
- Skapa ett informationunderlag för området.
Mötet beslutade att anta ordförandens förslag.
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21. Budget för innevarande år.

Kassören redovisade förslag på budget för innevarande år enligt nedan:
Konton
Intäkter
Medlemsavgifter
S:a intäkter
Utgifter
6110 Kontorsmaterial
6231 Hemsida
6250 Porto
6570 Bankkostnader
S:a utgifter
Resultat
Till plusgiro och kassa

Budget Anmärkning
15 000,00 Ca 100-150 medlemmar (hushåll).
15 000,00
1 000,00
900,00
300,00
1 150,00 Inkl Swish-avgifter
3 350,00
11 650,00
11 650,00

Mötet beslutade att anta föreslagen budget.
22. Medlemsavgift för innevarande och nästkommande år.

Styrelsen föreslår en medlemsavgift för 2020 enligt följande:
- Medlemskap
100 kr (en röst vid föreningsmöten)
- Familjemedlemskap
150 kr (max två röster vid föreningsmöten)
Styrelsen föreslår en medlemsavgift för 2021 enligt följande:
- Medlemskap
100 kr (en röst vid föreningsmöten)
- Familjemedlemskap
150 kr (max två röster vid föreningsmöten)
Mötet beslutade att anta föreslagna medlemsavgifter och röstfördelning.
23. Mötets avslutande.

Ordföranden Robert Norling avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Robert Norling
Ordförande

Mats Walldén
Sekreterare

Magnus Kempe
Justeringsman

