VANSTADS BYALAG – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1–31/12 2015
Inbjudan till årsmötet 20/3 2015 har delats ut i bygdens brevlådor, funnits på anslagstavlan vid Gröningen, på byalagets
hemsida samt på Facebook.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.
Styrelsemedlemmar har varit:
Katarina Persson ordförande, Benny Nilsson vice ordförande, Johnny Jönsson kassör, Kristina Nilsson sekreterare, Stefan
Olsson ledamot, Magnus Nilsson ledamot. Ersättare: Martha Olsson, Mona Woin, Christina Arvidsson, Petra Bjernland.
Revisorer: Barbro Magnusson och Tommy Larsson. Ersättare: Marie Persson och Sven Andersson.
Valberedning: Birgitta Andersson sammankallande samt Bo Nilsson och Göte Sjögren.
.
Webbansvarig: Christina Arvidsson.
Program under verksamhetsåret:
20 mar

Årsmöte i Församlingshemmet med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

30 apr

Valborgsmässofirande vid Per-Emils mölla med allsång som leddes av Lasse Magnusson.

18 jun

Vi klädde midsommarstången på Gröningen. Sång och musik av Lasse Magnusson och Bo Nilsson.

3 jul

Kobingo i Christel och Bennys hage. Mycket omtyckt med uppslutning från grannbyarna och även
besökare från Göteborg!

15 jul

Byvandring, del 1.

22 jul

Byvandring, del 2.

1 aug

Byfest på gröningen. Trevligt, kunde dock varit något bättre uppslutning. Byalaget stod för uppskattat
lotteri med delvis sponsrade vinster.

29 nov

Vi tände julgranen och julen blåstes in av Oscar Persson. Glögg serverades.

13 dec

Ridande Lucia i Carina och Bosses ridhus. Lasse Magnusson var körledare. Byalaget hade grillad korv
med bröd, läsk och glögg med pepparkaka till försäljning. Lotteri med delvis sponsrade vinster.

Andra aktiviteter:
 Vi har haft pubafton två gånger, den 28 feb och den 17 okt – trevlig sammankomst med ganska gott om besökare!
 Vi har haft platser på två bussresor till Ullared, den 27 apr och den 19 okt.
 Årsmötet 2014 beslöt att 1 200 kr skulle avsättas att disponeras av styrelsen. Den nya och gamla styrelsen (2014–
2015) med familjer hade grillkväll i trädgården bakom församlingshemmet.
 Torbjörn Sjunnesson kom och berättade om ”Vanstadsryttarna” (18 nov).
 Representant från styrelsen har varit med på ett antal möten anordnade av kommunen: byalagsforum 15 apr,
landsbygdsutveckling 16 apr, byalagsforum 1 okt, föreningsträff 23 nov.
Medlemmar: Byalaget har 71 medlemmar.
Styrelsen vill tacka alla som bidragit med idéer till program och all hjälp i samband med våra aktiviteter.
Vanstad 31/12-2015 /Kristina Nilsson, Sekreterare

