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PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2021-10-05
Årsmötet genomfördes vid Kornettgården. Verksamheten inleddes med en kort visning av
museet varefter fika och årsmöte genomfördes.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden 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 Ronny Holmberg till justeringsperson.
5. Närvaro och kontroll av fullmakter.
Till mötet hade följande infunnit sig: Robert Norling, Sebastian Cavalli-Björkman, Ronny
Holmberg, Magnus Kempe, Suzanne Ericsson, Bengt Larsson, Mats walldén, Olle Wärn, Lena
Josefsson, Bengt Josefsson, Monica Larsson, Maria de Haan, Albert de Haan, Rikard Hallerfelt,
Carl Torsell, Anna-Karin Torstensson.
Åsa Kempe hade gett fullmakt till Magnus Kempe att föra hennes talan.
6. Kontroll av mötets behöriga utlysning.
Mötet beslutade att: mötet var behörigt utlyst.
7. Fastställande av dagordning.
Mötet beslutade att: fastställa dagordningen.
8. Verksamhetsberättelse. 2019-11-27—2020-12-31.
Ordföranden Robert Norling redogjorde kort för föreningens verksamhetsområde och ändamål
samt statistik angående boende i området. Verksamhetsberättelse för 2019-11-27—2020-12-31
redovisades jämte den verksamhet som genomförts under 2021 fram till årsmötet.
Utifrån Årsmötets beslutade riktlinjer och beslut har följande verksamheter genomförts:
1) Etablering av föreningen och uppdatering av kontaktnät. 60 hushåll rekryterade 202012-31. Vid årsmötet 2021-10-05 bestod byalaget av 105 hushåll.
2) Bildande av arbetsgrupper och arbete enligt enkät till medlemmarna och årsmötets
beslut. Fyra arbetsgrupper startade:
- Trafikgrupp med ansvar för Gång-/cykelväg (G/C), trafikfrågor främst väg 1050 samt
kollektivtrafiken. Gruppen har:
* Påbörjat ett arbete med en egen projektering av gång- och cykelväg enligt
”Norrtäljemodellen” med att föreningar och byalag kan ansöka om finansiering med 75%
av kostnaderna för G/C-vägar. Gruppen söker kontakt med Leader för ekonomiskt stöd
med arbetet.
* Besvarat en enkät från Linköpings kommun ”Landsbygdsutveckling genom nya
lösningar för resande och transporter”. Enkät till boende där 34 hushåll besvarade frågorna.
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Byalaget har i samband med det föreslagit att Byalagsområdet kan utgöra ett pilotprojekt
för att konkretisera de förslag som Byalaget tagit fram. Förslagen berör främst G/V-väg
längs väg 1050, kollektivtrafiken och utökad service i området.
* Tagit fram information kring resvanor och förslag på utveckling av kollektivtrafik och
busshållplatser. Informationen togs fram med stöd av en enkät som besvarades av 60
hushåll. Underlaget ska under 2021 utgöra grund för fortsatt kontakt med externa aktörer
som Linköpings kommun, Region Östergötland, Östgötatrafiken och Trafikverket.
* Varit i kontakt med Linköpings kommun (Utskott för medborgardialog Vreta Kloster)
och Östgötatrafiken samt Trafikverket för att återuppta kontakten samt ställa kring frågor
om G/C-väg och kollektivtrafiken.
- Maspelösa utvecklingsgrupp med ansvar för utvecklings- och trafikfrågor som främst
rör Maspelösa inklusive väg 1040. Gruppen har bl a:
* Tagit fram en modell och projektplan för gruppens arbete och identifierat 10 punkter som
man avser jobba vidare med.
* Bildat en undergrupp ”Trafikmiljögrupp Maspelösa”.
* Tagit fram en skrivelse som skickats till Linköpings kommun (Muharrem Demirok) för
att återknyta till ett tidigare möte (hösten 2019) och de diskussioner som fördes gällande
översiktsplan, byggnation och infrastruktur.
- Trivselgrupp som ansvarar för att hantera olika arrangemang för Byalagsmedlemmarna.
Trivselgruppen har varit på lågvarv under pandemiåret. Ett antal punkter har förberetts för
att kunna realiseras 2021, bland annat en vedbod vid grillplatsen i Maspelösa samt
belysning vid pulkabacken i Maspelösa.
- Hållbarhetsgrupp bildades februari 2021. Hållbarhetsgruppen svarar för att omhänderta
hållbarhetsfrågor som inte löses av de övriga grupperna.
3) Uppdatering och utveckling av utvecklingsplanen, bl a utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Någon ny utvecklingsplan har inte tagits fram under 2020. Hållbarhetsfrågorna har
vidareutvecklats för att kunna tas in i utvecklingsplanen.
4) Ta fram ett informationsunderlag för området samt ta fram en företagarkatalog.
Arbete med att uppdatera informationen (antal hushåll, boende, företag m m) om
byalagsområdet har pågått under året. Vi har efterfrågat uppgifter från kommunen.
Byalaget har tagit fram en företagarkatalog där företagen har möjlighet att beskriva sin
verksamhet och kontaktuppgifter m m. Katalogen gavs ut i februari 2021 där 15 företag är
med.
Övrig verksamhet:
- Byalagets logotyp har tagits fram.
- Byalaget har undersökt olika alternativa lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet.
- Ansökan ”Bygdepeng” har lämnats in till Linköpings kommun.
Lars Andersson lämnade styrelsen 2021 och Suzanne Ericsson invaldes av styrelsen.
Fullständig verksamhetsberättelse finns på föreningens hemsida.
2021 års verksamhet redovisas vid kommande årsmöte 2022.
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9. Förvaltningsberättelse. 2019-11-27—2020-12-31.
Kassören Mats Walldén redogjorde för föreningens förvaltning för 2019-11-27—2020-12-31 samt
orienterade om det ekonomiska läget fram till 2021-10-05.
2020-12-31 hade föreningen ett saldo om 9 534.19 kr på plusgirot.
Utfallet var lägre än budget på grund av att rekryteringen inte nått de mål som satts upp.
Förvaltningsberättelse finns på föreningens hemsida.
10. Revisionsberättelse jämte förslag angående styrelsens ansvarsfrihet eller ej.
Revisor Åsa Kempe har lämnat in revisionsberättelse där årsmötet föreslagits att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Revisionsberättelsen finnns på föreningens hemsida.
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för gångna årets verksamhet och förvaltning.
Mötet beslutade att: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
12. Inkomna motioner. Styrelsens yttrande.
12 A) Motion 1. (Bengt Larsson)
Antalet arbetsgrupper utökas i syfte att skapa delaktighet och engagemang.
Motionen innebär att någon frivillig kraft vill ta på sig uppdraget.
- Barn/Ungdomsgrupp
- Motion/Fritidsgrupp
- Trädgårdsgrupp (odling/kompostering)
- Grupp bygdehistoria (våra rötter)
Söka medel ”Utvecklingscheckar” från Hela Sverige Ska Leva (HSSL).
Styrelsens yttrande och förslag:
- Intresse från boende avgörande.
- Styrelsen går ut med information om föreslagna grupper.
- Grupperna kan skapas som intresse och ledare finns.
- Finansiering eftersöks beroende på intresse och behov.
Mötet beslutade att: Hantera motionen utifrån styrelsens förslag.
12 B) Motion 2. (Bengt Larsson)
Cykelväg 1050, byalagets viktigaste projekt
Att gå hand i hand och samverka med de turistbaserade företagen (5 stycken) utefter lvg 1050.
Att cykelvägen drivs med en gemensam projektplan där byalag 1050 och ovanstående företag
ingår.
Styrelsens yttrande och förslag:
Företagarna inbjuds till särskilt informationsmöte kring G/C-vägen för att se hur samverkan kan
ske.
Mötet beslutade att: Hantera motionen utifrån styrelsens förslag.
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12 C) Motion 3. (Bengt Larsson)
Tillföra kapital för att infria uppsatta projektmål exempelvis vandringsled, boulebana
1. Höja medlemsavgiften till 200:- enskild medlem, 250:- familjemedlemskap.
2. Att finansiera projekten genom sponsring av företagarna i företagsgruppen f.n 15 företag. Även
företag utanför byalagsområdet skall välkomnas som sponsorer. Slåttergubben
är ett sådant exempel, sponsor utanför byalagsområdet.
3. Att söka alla tänkbara och otänkbara bidrag.
4. Lotterier för att finansiera prioriterade projekt.
5. ”Öronmärkta” donationer
Styrelsens yttrande och förslag:
1) Medlemsavgift kvarstår. Förenkling av medlemskap – endast en typ av medlemskap.
2-5) Utifrån beslutade projekt söker vi ekonomiskt stöd genom lämpliga metoder beroende på
projektet.
Mötet beslutade att: Hantera motionen utifrån styrelsens förslag.
12 D) Motion 4 (Johanna L och Marcus M, Gullberg)
Prioritering av vandringsled (cyklingsbar) Gullberg – Maspelösa
Vi som har barn i Gullberg med kompisarna i Maspelösa har pratat om att försöka hitta den gamla
gångvägen mellan Gullberg och Maspelösa. Om vi kunde få till gångvägen genom fältet skulle det
göra att barnen på ett säkert sätt kan gå/cykla själva mellan områdena.
Ju mer aktiviteter det blir i Maspelösa desto mer intressant blir det ju för Gullbergsbarnen att vara
där.Det behöver ju inte vara något superavancerat utan i nått i stil med den gångväg som gjorts i
Maspelösa. En klippt stig längs fälten. Är säker på att den kommer att användas flitigt av barnen
men öppnar även en möjlighet för oss vuxna att ta en promenad för ett glas vin hos vännerna i
Maspelösa.
Styrelsens yttrande och förslag:
Hållbarhetsgruppen prioriterar frågan och ser vilka möjligheter som finns.
Beslut tas av kommande styrelse.
Mötet beslutade att: Hantera motionen utifrån styrelsens förslag.
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13. Styrelsens förslag (propositioner).
Prioritering för bygdepeng (6000:-/år) och egna medel
Byalaget har fått en bygdepeng om 6000:- vilken kan användas utifrån särskilda anvisningar.
Förslag på användande har tagits in genom information på Facebook och via epost.
Nedanstående förslag finns:
- Utrustning till grillplats Maspelösa. KLAR
A) Vandringsleder. Uppmärkning m m.
B) Anslagstavlor Gullberg och Södra Lund.
C) Boulebana.
D) Basketplan eller basketkorg.
E) Hinderbana vid lekplatsen.
F) Pingisbord/fotbollspingisbord.
G) Leksaker till lekpark Maspelösa.
Styrelsens yttrande och förslag:
- Omröstning vid årsmötet.
- Utifrån kostnadsbild och möjligheter för att använda mark för de olika förslagen, föreslås
styrelsen få kunna ta beslut om ny prioritering i efterhand.
Mötet beslutade att: Genomföra en omröstning bland närvarande vid årsmötet. Varje deltagare
fick ge bästa förslaget 3 p, näst bästa 2 p och tredje bästa 1 p. Förslag med totalt mest poäng
prioriteras högst.
Följande prioritering beslutades utifrån omröstningen
Objekt
A) Vandringsleder. Uppmärkning m m.
C) Boulebana.
B) Anslagstavlor Gullberg och Södra Lund.
G) Leksaker till lekpark Maspelösa.
E) Hinderbana vid lekplatsen.
F) Pingisbord/fotbollspingisbord.
D) Basketplan eller basketkorg.

Poäng
43
24
17
11
10
2
1

Prio
1
2
3
4
5
6
7

14. Förslag på stadgar och stadgeändringar.
Inga förslag.
15. Övriga frågor.
- Problemet med mördarsniglarnas framfart togs upp. Olika sätt att toppa dessa redovisades.
- Tekniska verket kommer att sätta upp nytt elskåp i Maspelösa eftersom strömförsörjningen inte
fungerar tillfredsställande. Man planerar två skåp, ett i SV och ett i SO.
- Vatten och avlopp diskuterades rent allmänt. Detta område fångas upp i utvecklingsplanen.
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16. Val av ordförande intill nästa Årsmöte.
Mötet beslutade: Omval av Robert Norling till ordförande.
17. Val av tre till sex ledamöter intill nästa Årsmöte.
Mötet beslutade: Följande omval:
- Sebastian Cavalli-Björkman, Maspelösa (vice ordf)
- Mats Walldén, Gullberg (sekr/kassör)
- Suzanne Ericsson, Maspelösa
- Ronny Holmberg, Hornstäve
- Magnus Kempe, Maspelösa
Lämnar styrelsen:
- Bengt Larsson, Maspelösa
18. Val av valberedning om två personer varav en sammankallande.
Mötet beslutade: Val av Bengt Larsson, Maspelösa
19. Val av revisor och revisorsuppleant.
Mötet beslutade:
Omval av Åsa Kempe, Maspelösa
Nyval av Björn Olofsson, Gullberg.
20. Riktlinjer för innevarande års verksamhet.
Styrelsen föreslog följande
- Utarbeta en långsiktig strategi för byalaget vilken ska presenteras för beslut på årsmötet
2022.
- I övrigt fullfölja gruppernas arbeten.
Mötet beslutade: Enligt styrelsens förslag.
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21. Budget för innevarande år.
Förslag på ny budget utgår från att rekryteringen har lyckats väl under 2021 och att intäkterna ökat
mer än budget. Ny budget omfattar inköp och försäljning av reflexvästar, stöd till Maspelösadagen
samt ökade utgifter för byalagets anskaffning och verksamhet.

Saldo in
Intäkter
- Medlemsavgifter
- Eko föreningen
- Reflexvästar
- Kommunstöd
Summa intäkter
Utgifter
- Avgift
Folkungaland
- Kontorsmateriel
- Hemsida
- Porto
- Bankkostnader
- Swishkostnader
- Vedbod
- Reflexvästar
- Verksamheter
Summa utgifter
Resultat
Saldo ut

Tidigare
Läget
budget
2021-10-05
2021
9 534.19
9 534.19

Förslag ny
budget
Anmärkning
2021
9 534.19

6 000.00

11 550.00

12 000.00

6 000.00
12 000.00

3 250.00
6 000.00
20 800.00

3 500.00 Försäljning
6 000.00
21 500.00

-50.00

-20.00

-20.00

-1 511.25

-1 511.25

-500.00
-1 476.00
-300.00
-650.00
-600.00
-2 000.00
-6 424.00
-12 000.00
0.00
9 534.19

-521.70
-809.00
-470.00
-5 215.00
-5 000.00
-13 546.95
7 253.05
21 787.24

-650.00
-900.00
-470.00
-5 215.00 Inköp
-10 424.00 Inkl Maspelösadagen
-19 190.95
2 309.05
11 843.24

Mötet beslutade att: Fastställa ny budget för innevarande år, 2021.
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22. Medlemsavgift för innevarande och nästkommande år.
Styrelsen föreslår medlemsavgift för 2022 enligt följande:
- Endast en medlemsform. Medlemsformerna ”Enskild” och ”Familj” utgår.
- Medlemsavgift per år:
150 kr (max två röstande)
Beslut enligt ovan kan tas utan att stadgar behöver ändras.
Mötet beslutade: Enligt styrelsens förslag.
23. Mötets avslutande.
Ordföranden Robert Norling tackade deltagarna för visat intresse samt samt Kornettgården för
gästfriheten och visningen. Mötet avslutades.

Robert Norling
Ordförande

Mats Walldén
Sekreterare

Ronny Holmberg
Justeringsperson

