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FÖRSTA HJÄLPEN UTBILDNING
Ladan Hammarsudd
Lördag 14/9 kl 10.00—17.00
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt– och lungräddning samt
att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att förebygga och
ge första hjälpen vid sår - och brännskador.
Inga speciella förkunskaper krävs.
I kursen ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder.

Antalet platser är begränsat. Anmälan till
katja@ekolsund.se Välkomna!

Byalagets styrelse
Ordförande
Wendelin Müller-Wille 0171-473010
wendelin@ekolsund.se
Sekreterare
Åsa Stenberg
0171-473247
stenberg@ekolsund.se
Kassör
Katja Eklund
katja@ekolsund.se

0171-473201

Ledamot
Umamas Fungdahl
073-8083588
umamas@hotmail.com
Hamnkapten
Mats Omnell
0171-473213
mats.omnell@telia.com
Suppleant
Elisabeth Ingelson
0171-473016
elisabeth.ingelson@telia.com

Lördagen 28/9 —Skogstur och Naturupplevelse med Gunnar Sjödin
Naturen är full av intressanta och spännande små kryp, bara i Sverige
finns närmare 25 000 olika insekter. Undrar hur många vi kommer att
få se under denna skogstur?
Programmet består av:
Kl: 10.00 samling hemma hos Gunnar och Ruth på Torpa, Hammarsgårdsvägen 19.
Vi går en tur i skog och mark under guidning av Gunnar Sjödin, som
visar på intressanta insekter och annat som finns i våra skogar.
Lunch ca kl: 11:30 bestående av grillad korv, pastasallad, festis och
varm choklad. Vi fortsätter våra upptäckter i omgivningen.
Avslutning ca kl: 13.00.

Är ni intresserade av att följa med? Kontakta någon i styrelsen (se
www.ekolsund.se) för information om medlemskap!

Suppleant
Margareta Östergren
0762-294959
margareta.frank.ostergren@gmail.com

Föreningen
Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro 729761-7
www.ekolsund.se
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RAPPORT ÅRSMÖTE
Hela årsmötesprotokollet finns att läsa på www.ekolsund.se
Årsmötet hölls lördag den 10 augusti kl 16.00 på Sjöängen.
47 medlemmar var närvarande under mötet.
Till mötets ordförande utsågs Wendelin Müller-Wille och till sekreterare Åsa Stenberg.
Resultat- samt balansräkning för räkenskapsåret utdelades och Katja Eklund gick igenom det ekonomiska resultatet för året. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret utdelades också.
Revisionsberättelsen utfärdad av revisorerna föredrogs. Revisorerna har granskat underlagen som är
styrkta med korrekta verifikationer och i mycket god ordning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Till ny styrelse utsågs
Ledamot och kassör Katja Eklund, omval, för en tid av 2 år
Ledamot
Umamas Khunbanthung Fungdahl, omval, för en tid av 2 år
Suppleant
Elisabeth Ingelson för en tid av 1 år.
Suppleant
Margaretha Östergren för en tid av 1 år.
Kvarstående medlemmar i styrelsen:
Ledamot och Ordförande
Wendelin Müller-Wille,1 år kvar av perioden
Ledamot och sekreterare
Åsa Stenberg,1 år kvar av perioden
Ledamot samt Hamnkapten Mats Omnell, 1 år kvar av perioden
Hjärtligt tack säger vi till avgående ledamöterna Ulf Ingelson och Göran Östergren!
Till föreningens revisorer utsågs
Rune Forsström, omval för en tid av 2 år.
Till revisorssuppleant omvaldes Britta Göransson för en tid av 1 år.
Övriga kvarstående Revisor Ruth Hobro för en tid av 1 år.
Valberedningen omvaldes för ytterligare en period och består av Kerstin Nyström, Carl Cassel samt
Mia Lindbäck, av vilka den senare skall vara sammankallande.
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 200 kr antogs.
Övriga frågor:
BUSSKUR
En grupp att ansvara för den framtida busskurens uppförande efterlystes.
Busskuren skall byggas av oss i byn och sättas upp på anvisad plats i korsningen Hammarsgårdsvägen/Ekolsundsvägen för att säkra platsen för barnen vid av och påstigning som fungera som väderskydd. Styrelsen har under året försökt söka efter begagnade busskurer på diverse håll men inte
lyckats hitta något lämpligt.
Ansvarig och sammankallande: Dave Wheeldon, som får tillsätta en arbetsgrupp.
Arbetet sker ideellt. Stämman gav styrelsen i uppdrag att fastställa budget och ramar om så behövs,
för byggmaterial etc.
GAMLA DOKUMENT OCH SKRIVELSER
En grupp att ansvara för fortsatt arbete med kartläggning och bevarande av gamla dokument, bilder,
anekdoter, historik mm.
Inför 40 årsfirandet har en folder tagits fram med underlag från 1973-2013 gällande byalagets händelser. Christer Lindbäck har som förslag att arbeta vidare med materialet och eftersöker andra intresserade.

Forts. nästa sida
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Forts. RAPPORT ÅRSMÖTE
Stämman tillstyrkte att gruppen bildas. Plats för gruppen att träffas
på tillhandahålls generöst av familjen Müller-Wille, på Hammarsgård, till att börja med t.o.m. årsskiftet 2013/2014 .
Ansvarig och sammankallande: Christer Lindbäck, som får tillsätta en
arbetsgrupp av frivilliga. Arbetet sker ideellt. Stämman gav styrelsen i
uppdrag att fastställa budget och ramar om så behövs för förbrukningsmaterial, tryckmaterial etc.
VÄLKOMSTKOMMITTE
Mia Lindbäck och Kerstin Nyström hade förslag om att skapa en välkomstkommitté.
Dessa skulle välkomna nyinflyttade bybor, berätta om byalaget, överlämna dokumentation/folder och
eventuell inflyttningspresent.
Förslag till kommittémedlemmar: Mia Lindbäck och Kerstin Nyström
Den nybildade kommittén fick i uppdrag att lämna ett skriftligt förslag till styrelsen för hur deras
arbetside ser ut. Stämman tillstyrkte att kommittén bildas och gav styrelsen i uppdrag att fastställa
hur kommittén ska agera, budget och ramar.
Efter mötet vidtog 40-ÅRS FIRANDE av EKOLSUNDS BYALAG
På föregående årsmöte gav stämman styrelsen i uppdrag att se till att sätta guldkant på nästa års
möten och aktiviteter. Detta med anledning av att Ekolsunds Byalag firar 40 år nästa år 2013. Styrelsen antog uppdraget och efter årsmötets avslutning vidtog festligheter med förrätt, fördrink, vinprovning, varmrätt/grillbuffe och efterätt!
73 deltagare med medlemmar och gäster! Underbart - vilken uppslutning!

EKOLSUNDS ARKIVET— Jubileum Byalaget 40år
Arbetet med en jubileumsskrift som dokumenterar Byalagets inverkan, påverkan, glädje och tillkortakommanden under 40 år skall komma igång – och för detta
Inbjuder vi till en liten sammankomst - kalla det en Kick-Off – för alla som kan vara intresserade att
deltaga eller bara lyssna…
Plats: Hemma hos Christer på Ekolsundsvägen 11
Tid : Torsdag 19 Sep -13 kl. 1830
Vi vill att fler blir med …..! och ..Vi behöver hitta arbetssätt
Det kanske blir ett glas vin eller en kopp kaffe… man vet aldrig…?
Slå gärna en signal till någon utav oss
Christer Lindbäck 0708-374460 eller Susanne Fridh 0702-134065
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HÖSTENS AKTIVITETER
Första Hjälpen utbildning
Tid: 14/9 kl 10.00—17.00
Plats: Ladan Hammarsudd
Se annons sid 1 för mer information

Skräpa upp
Tid: 22/9 kl 10.00—12.00 sedan återsamling och korvgrillning
Plats: Start vid skolbusshållplatsen där vi delar ut handskar och sopsäckar. Vi delar upp byn
i vägsträckor där barnen, men även vuxna såklart får plocka upp skräp. Återsamling kl 12
vid Sjöängen för korvgrillning.

Höststädning samt bryggupptagning på Sjöängen
Tid: 27 oktober kl 10.30
Plats: Sjöängen.

Vinprovning
Tid; Lördag 9 november, kl 17.00
Plats: meddelas senare
Vi provar Cabernet Sauvignon från olika delar av världen. Anmälan till Katja.

Julmarknad
Tid; 7/12 kl 11.00—14.00
Plats: Hammarsgård

Medlemsavgift 2013/2014
Medlemsavgiften till Föreningen Ekolsunds Byalag är 200 kr per
hushåll och år. Betalningen sätts in på Byalagets plusgirokonto
729761-7, kom ihåg att ange avsändare.
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