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PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022-03-29 
Årsmötet genomfördes vid Flistad kyrka församlingshem. 

 

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 Magnus Wedberg till justeringsperson. 

 

5. Närvaro och kontroll av fullmakter. 

Till mötet hade följande infunnit sig:  

Sebastian Cavalli-Björkman, Albert de Haan, Karl-Erik Eriksson, Kia Gadd, Cornelia Hiddink-

Andersson, Ronny Holmberg, Lars-Erik Johansson, Magnus Kempe, Bengt Larsson, Monica 

Larsson, Robert Norling, Mats Walldén och Magnus Wedberg. 

 

Inga fullmakter presenterades. 

 

6. Kontroll av mötets behöriga utlysning. 

Mötet beslutade att: mötet var behörigt utlyst. 

 

7. Fastställande av dagordning. 

Mötet beslutade att: fastställa dagordningen. 

 

8. Verksamhetsberättelse 2021-01-01—2021-12-31. 

Ordföranden Robert Norling presenterade föreningens verksamhetsberättelse för perioden 2021-

01-01—2021-12-31 jämte del av verksamhet som genomförts under 2022 fram till årsmötet. 

 

Verksamhetsberättelsen (Byalag_1050_Verksamhetsberättelse_2021_220228) har skickats ut till 

medlemmarna och även lagts upp på hemsidan. 

 

Styrelsen för 2021 presenterades: 

Ordförande Robert Norling, Hornstäve  

Vice ordförande Sebastian Cavalli-Björkman, Maspelösa  

Sekreterare/kassör Mats Walldén, Gullberg  

Ledamot Suzanne Ericsson  

Ledamot Ronny Holmberg, Hornstäve  

Ledamot Magnus Kempe, Maspelösa  

 

Vid årsmötet 2021-10-05 lämnade Bengt Larsson styrelsen men kvarstår i Hållbarhetsgruppen. 

 

Med hänsyn till pandemin senarelades årsmötet för 2020 och genomfördes 2021-10-05. Under 
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inledande verksamhetsår 2021 användes föregående årsmötes (2020-02-27) riktlinjer för 

verksamheten vilka var:  

- 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 informationsunderlag för området. Vid årsmötet tillkom följande riktlinjer:  

- Utarbeta en långsiktig strategi för byalaget vilken ska presenteras för beslut på årsmötet 2022.  

- I övrigt fullfölja gruppernas arbeten. 

 

Årsmötet 2020 beslutade att använda bygdepengen och egna medel till följande verksamheter i 

prioritetsordning:  

1) Vandringsleder  

2) Boulebana  

3) Anslagstavlor 

 

Utifrån Årsmötets beslutade riktlinjer och beslut har följande verksamheter genomförts: 

 

Styrelsen har genomfört åtta styrelsemöten under 2020. Därutöver har medlemmar ur styrelsen 

deltagit i de olika arbetsgruppernas möten. 

 

1) Etablering av föreningen och uppdatering av kontaktnät. 2021-12-31 hade föreningen 

110 hushåll som medlemmar. (2020: 60 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 har sökt kontakt med Leader för ekonomiskt stöd 

med arbetet.  

   • 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 har under 2021 utgjort en 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.  

   • Tagit fram en reflexväst med byalagets logga för att öka säkerheten och göra reklam 

för byalaget 

 

- 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 
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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. 

   • En vedförvaring har snickrats ihop av Sebastian Cavalli-Björkman och Henrik 

Blombäck vid grillplatsen i Maspelösa. Marcus som driver MARCUS Träd & Gård har 

sponsrat byalaget med björkved.  

   • Föreningen och gruppen har stöttat Maspelösadagen då byalaget också deltog med ett 

informationstält där delar av styrelsen fanns med för att diskutera arbetet i bylalaget.  

   • Belysning i Maspelösa pulkabacke. Vi har arbetat för att ordna belysning i 

pulkabacken.  

   • Utegym vid fotbollsplanen. Vi har arbetat för att ordna ett utegym vid fotbollsplanen. 

 

- Hållbarhetsgrupp bildades februari 2021. Hållbarhetsgruppen svarar för att omhänderta 

hållbarhetsfrågor som inte löses av de övriga grupperna. 

   • Vandringsleder: Vid årsmötet beslutades att byalaget skulle prioritera vandringsleder 

och finansiera dessa med stöd av den bygdepeng som Linköpings kommun och 

Länsstyrelsen bidrar med. Gruppen har under 2021 och inledning av 2022 projekterat och 

startat arbetet med att lägga upp två vandringleder i området Maspelösa – Kulla. Under 

2022 kommer nästa etapp mellan Maspelösa och Gullberg projekteras. Under 2022 

påbörjades en insamling där företag och medlemmar kunde bidra med pengar till 

vandringsleden. Responsen var varit mycket bra. 24 350:- insamlat. 

   • Inspirationsträdgård: Syftet med Inspirationsträdgården är att fler ska inspireras att 

göra anpassningar i sina trädgårdar för att gynna den biologiska mångfalden. Trädgården 

tar form hos Pelle och Marie Geivald med stöd från bl a Lisa Bengtzohn LiBe Design som 

svarar för utformningen och Janne Wester ”Slåttergubben” som kommer att vara behjälplig 

med rådgivning samt fröer till den blomsteräng som ska anläggas. Den 24 september 

såddes över 37 olika ängsfröer och 7 olika grässorter på den blivande ängsmarken och 

under sommaren 2022 är det tänkt att dessa ska börja blomma. 

 

- Ytterligare grupper: Under hösten 2021 inventerades intresse för andra grupper och en 

start av följande grupper påbörjades:  

   • Barn/Ungdomsgrupp  

   • Motion/Fritidsgrupp. Denna grupp har genomfört ett pass som leddes av Jennie 

Norblad. 

   • Trädgårdsgrupp (odling/kompostering)  

   • Grupp bygdehistoria (våra rötter) Dessa grupper ska kunna fungera genom ledning av 

intresserade medlemmar och byalaget ska kunna stödja utifrån behov och ekonomi. 

 

3) Uppdatering och utveckling av utvecklingsplanen, bl a utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Utvecklingsplan reviderades 2021-06-01 då också hållbarhetsfrågorna inarbetades. 

 

4) Ta fram ett informationsunderlag för området samt ta fram en företagarkatalog. 

   • Informationsunderlag: Arbete med att uppdatera informationen (antal hushåll, 

boende, företag m m) om byalagsområdet har pågått under året. Vi har efterfrågat uppgifter 

från kommunen.  



 

Byalag 1050 Ideell Förening 
Styrelsen  
Orgnummer: 802527-9046 

2022-03-29 
Årsmötesprotokoll 

 

Sid 4 ( 8 ) 

    

 

   • Vi arbetar med att se över anslagstavlorna och eventuellt ordna fler i området. 

   • Företagarkatalog är framtagen där företagen har möjlighet att beskriva sin verksamhet 

och kontaktuppgifter m m. Katalogen har getts ut senast 2022-01-16 med 19 företag.  

 

5) Utarbeta en långsiktig strategi för byalaget. Styrelsen har haft ett längre ”strategimöte” 

där man bottnat i ett antal frågor. Det har inte på något dramatiskt sätt ändrat byalagets 

inriktning utan verksamheten kommer att fullföljas genom att använda kraften i de 

arbetsgrupper som finns och vid behov startas. Styrelsen kommer att ha 1-2 längre 

arbetsmöten per år för att kunna slutföra olika frågor och ta beslut. 

 

Övrig verksamhet: 

 

- Byalagets logotyp har tagits fram av Leo Solh och Rebecka Walldén. 

- Samverkan med andra byalag och föreningar. Vi har varit i kontakt med byrådet i 

Klockrike kring kollektivtrafik och cykelväg. Vi ska också vara med i det initiativ som 

Vretaklosterbygdens Företagarförening har tagit för samverkan kring frågor som rör 

utveckling av landsbygden. Vi är medlemmar i HSSL – Hela Sverige ska leva och Leader 

Folkungaland. 

- Information till beslutsfattare om byalagets verksamhet och behov. Vi har under 2021 

informerat Liberalerna i kommunen och Centerpartiet. Vi har arbetat med att få till ett 

besök från kommunens ”Utskott Vreta Kloster” som svarar för medborgardialoger. Där är 

samtliga partier representerade. Vi har också kontakter med Region Östergötland och 

Trafikverket. 

 

Verksamhetsberättelse finns på föreningens hemsida. 

 

9. Förvaltningsberättelse. 2019-11-27—2020-12-31. 

Kassören Mats Walldén redogjorde för föreningens förvaltning för 2021-01-01—2021-12-31.  

 

2021-12-31 hade föreningen ett saldo om 25 171.64 kr på plusgirot.  

Saldo in var 9 534.19. Intäkter har varit 25 700 kr och utgifter 10 062.55. 

Utfallet var högre än budget på grund av att verksamheten varit lägre p g a pandemin samt att del 

av kostnaderna fått ett utfall först år 2022. 

 

Förvaltningsberättelse finns på föreningens hemsida. 

 

10. Revisionsberättelse jämte förslag angående styrelsens ansvarsfrihet. 

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. 
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12. Inkomna motioner. Styrelsens yttrande. 

 

12 A) Motion 1 (Södra Lund)  

Vi ser gärna att ni arbetar för att länka in vandringslederna till oss i Södra Lund. Det finns ett stort 

intresse för att kunna gå från Södra Lund till Boställets bageri.  

 

Katja Ekström Cornelia och Lars Andersson Kia och Peter Gadd Catrine Johansson och 

Christoffer Malmqvist Markus Lennartsson och Tina Felix Sten Lundberg. 

 

Mötet beslutade, enligt styrelsens yttrande och förslag, att: Förslaget tas med i fortsatt planering 

av vandringsleder. Beslutat är etapp 1 (Maspelösa Kulla – Kättstorp) och etapp 2 (Maspelösa – 

Gullberg). 

 

12 B) Motion 2 (Södra Lund)  

Vi skulle även vilja återställa en badbrygga nedanför Södra Lunds gård. Det finns rester av 

fundament till en brygga och det skulle vara trevligt att kunna ta cykeln ner och ta ett dopp. Vi ser 

även en möjlighet att ha en bastu som vi skulle kunna hyra mot betalning.  

 

Katja Ekström Cornelia och Lars Andersson Kia och Peter Gadd Catrine Johansson och 

Christoffer Malmqvist Markus Lennartsson och Tina Felix Sten Lundberg 

 

Mötet beslutade, enligt styrelsens yttrande och förslag, att: Motionen bejakas. Vi måste dock ta 

kontakt med markägare och ta fram ett kostnadsunderlag. Styrelsen ges mandat att ta beslut 

beroende på vad som framkommer. Möjligen kan en särskild ”Badgrupp” bildas och byggnationer 

sponsras för att driva projektet framåt. Kontaktperson från Södra Lund är Cornelia Haddink-

Andersson. 

 

12 C) Motion 3. (Trivselgruppen)  

Önskar få in fler medlemmar till Trivselgruppen från andra delar för att fånga upp alla 

medlemmars önskemål och engagemang. Idag är gruppen 4 medlemmar och samtliga bor i 

Maspelösa. Hade varit kul med andra från ex Gullberg för en större bredd av event och aktiviteter. 

Trivselgruppen 

 

Mötet beslutade, enligt styrelsens yttrande och förslag, att: Styrelsen ska arbeta med att rekrytera 

fler till grupperna och större spridning i Trivselgruppen. 

 

13. Styrelsens förslag (propositioner). Inga förslag. 

 

14. Förslag på stadgar och stadgeändringar. Inga förslag. 

 

15. Övriga frågor. 

- Kulla bygdeförening (Karl-Erik Eriksson, Lars-Erik Johansson) orienterade om att de har som 

fokus att arbeta med bygdehistoria och de har bland annat tagit fram en bok med fotografier från 

området, inklusive delar av Byalag 1050:s område (Maspelösa och Flistad). Man planerar att 

fotografera med drönare för att jämföra utvecklingen som skett då ett antal flygfoton togs i 

områden. 
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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 

 

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, till revisor. 

- Omval av Björn Olofsson, Gullberg, till revisorssuppleant. 

 

20. Riktlinjer för innevarande års verksamhet. 

Styrelsen föreslog följande 

- Fullfölja påbörjade arbeten och stödja gruppernas arbeten. 

- Saluföra byalagets behov till politikerna inför valet.  

- Ta fram förslag på sträckning av G/C-väg.  

- Ta fram förslag till ”Microprojekt 2023” hos Leader. 

 

Mötet beslutade: Enligt styrelsens förslag. 
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21. Budget för innevarande år. 

Förslag på ny budget för 2022 utgår från 110 medlemmar och 150:- i medlemsavgift. 

 

Budget 2021 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2022  Anmärkning 

Saldo in 0.00 9 534.19 25 171.64   

Intäkter 
 

      

Medlemsavgifter 9 350.00 16 000.00 12 600.00 3 900.00 förinbetalt 

Ekonomiska föreningen 1 331.19 
  

 

Kommunstöd 
 

6 000.00 6 000.00 Bygdepeng 

Reflexvästar 
 

3 700.00 0.00   

Leden (sponsring) 
 

  25 000.00 Gåvor (sponsring) 

Hjärtstart (sponsring) 
 

  10 000.00 Gåvor (sponsring) 

Summa intäkter 10 681.19 25 700.00  53 600.00   

Utgifter 
 

      

Avgift Folkungaland -50.00 -20.00 -50.00   

Kontorsmateriel 
 

0.00 -500.00   

Hemsida 
 

-1 511.25 -1 520.00   

Porto 
 

0.00 0.00   

Bankkostnader -585.00 -783.40 -1 400.00   

Swish -512.00 -784.00 -800.00   

Vedbod 
 

-470.00 0.00   

Reflexvästar (50 st)  -5 215.00 0.00  

Leden 
  

-20 000.00 Etapp 1 

Hjärtstart med skåp 
 

  -22 500.00   

Verksamheter 
 

-1 278.90 -10 000.00 Varav: 5 000:- från 2021 

Summa utgifter -1 147.00 -10 062.55 -61 770.00   

Resultat 9 534.19 15 673.45 -8 170.00   

Saldo ut 9 534.19 25 171.64 17 001.64   

 

Mötet beslutade att: Fastställa föreslagen budget för 2022. 
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22. Medlemsavgift för innevarande och nästkommande år. 

 

Styrelsen föreslår 150:- i medlemsavgift per hushåll för 2023. 

Max två röstande per hushåll. 

 

Mötet beslutade: Enligt styrelsens förslag. 

 

23. Mötets avslutande. 

Ordföranden Robert Norling tackade deltagarna för visat intresse. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

Robert Norling 

Ordförande 

Mats Walldén 

Sekreterare 

Magnus Wedberg 

Justeringsperson 

 

 


