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FRAMTIDENS SKILLINGARYD... 
Centrumutveckling och översiktsplanen 
med fokus Skillingaryd
Välkommen till årsmöte tisdag 8/3 2022  kl. 18.00
 i Skivaryds nya lokal, Östra Allégatan 27, Skillingaryd 
Förutom årsmöte medverkar stadsarkitekten och kanske ytterliga-
re någon från kommunen när det kommer att handla om centrum-
utveckling och översiktsplanen med fokus Skillingaryd 
Vi får även en kort genomgång av Skivaryds nya lokaler (gamla 
boulehallen) med ingång från Östra Fåglabäcksvägen. Det går bra 
att parkera utanför Skillingaryds Mekaniska. 
Anmälan senast torsdag 3/2 till per@skillingaryd.nu 
eller sms 070-213 14 66. Vi bjuder på smörgåstårta.
Dagordning och övriga handlingar till årsmötet finns på nästa sida

Ingången till Skivaryds nya lokal vid korsningen Östra Fåglabäcksvägen - Östra Allégatan.



Styrelsens senaste protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skillingaryds Intresseförening tisdagen den 15 februari 
2022 klockan 18.00–19.15 hos Skivaryd, Östra Allégatan 27, Skillingaryd.

Närvarande: Jörgen Johansson, Sven-Olof Sandberg, Per Bunnstad, Göran Lemke och Mo-
nica Andersson samt per telefon Jan Adler.

1. Jörgen Johansson öppnar mötet.

2. Till mötessekreterare väljs Per Bunnstad

3. Styrelsen diskuterar ingående årsmötet och beslutar:
att Jan Adler lämnar revisionsberättelse till Gunilla Göransson som tillsammans med Tina 
Torp Jensen är revisorer – suppleant är Ingrid Silitala, 
att Jan Adler presenterar den ekonomiska berättelsen, 
att Per Bunnstad tar fram ett förslag till verksamhetsberättelse,
att Per Bunnstad skickar kallelse till årsmötet där vi betonar att nu handlar det om framtidens 
Skillingaryd,
att vi har smörgåstårta till årsmötet som Per Bunnstad beställer efter det att medlemmarna 
anmält sig,
att Jörgen Johansson inbjuder stadsarkitekten och eventuellt någon mer som föredragshållare 
vid årsmötet,
att årsmötet ska hållas tisdagen den 8 mars klockan 18.00 i Skivaryds lokal,
att försöka få nya medlemmar att komma till årsmötet,
att traditionellt ha en omröstning om Årets Skillingarydsbo, 
att föreslå årsmötet att vi bjuder på medlemsavgiften 2022 då vi inte haft någon verksamhet 
under en längre tid på grund av coronapandemin,
att omval sker på ledamöter men att kassörsposten delas av Göran Lemke och Jan Adler samt 
att vi försöker att lösa sekreterarfrågan.
att vi till kommande möten försöker att ha bra föredragshållare

4. Jörgen Johansson avslutar mötet.

Skillingaryd den 15 februari 2022

Vid protokollet

Per Bunnstad

Justeras

Jörgen Johansson, ordförande 



Dagordning 8 mars 2022
Dagordning och vissa förslag till beslut vid årsmöte 
med Skillingaryds Intresseförening tisdagen den 8 
mars 2022 kl. 18.00 i Skivaryds nya lokal, Östra Al-
légatan 27 i Skillingaryd.

Kvällens kulturprogram sker i samarbete med NBV: 
Per Bunnstad berättar om Skivaryds nya lokal.

Närvarande:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Jörgen Johansson öppnar mötet.
Till ordförande respektive sekreterare för mötet väljs ...
......................................

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare väljs 
...................... och ........

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
(Skillingaryd.nu och personlig kallelse med e-post)

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det se-
naste verksamhetsåret (bifogas)

6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och 
resultaträkning) för det senaste verksamhets-/rä-
kenskapsåret.
  
6. c) Revisionsberättelsen för verksamhets-/räken-
skapsåret.
Revisionsberättelsen presenteras av revisorerna.  

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter.  
Styrelsens förslag är att vi inte tar ut någon medlems-
avgift för 2022.

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 
kommande verksamhetsår/räkenskapsår.
Mötet besluta att fastställa verksamhetsplan (bifogad) 
och budget för kommande verksamhetsår/räkenskaps-
år. 

10. Val med förslag

a) Val av ordförande för en tid av 1 år 
Mötet beslutar att omvälja Jörgen Johansson.

b) Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år 
där halva antalet väljs udda år, resterande jämna 
år.  
Mötet beslutar att på två år välja Göran Lemke och 
Jan Adler. Avgående är Per Bunnstad.
Kvarstående är Sven-Olof Sandberg och Linnéa Rem-
nemark.

c) Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 
Mötet beslutar att på ett år omvälja Kerstin Pierrou, 
Ingela Henningsson och Monica Andersson.

d) Val av revisorer 
Mötet beslutar att omvälja Gunilla Göransson och 
Tina Torp Jensen med Ingrid Siltala som suppleant.

e) Val av valberedning
Mötet beslutar att utse styrelsen som valberedning.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner. 
Mötet noterar att det inte finns några inkomna förslag 
eller motioner.

12. Övriga frågor.
a) Val av Årets Skillingarydsbo. 
Till årets Skillingarydsbo 2021 utses .................... som 
fick flest röster av läsarna på Skillingaryd Nu och av 
kvällens årsmöte.



Verksamhetsberättelse för 
Skillingaryds Intresseförening för 2020–2021

Styrelsen har bestått av Jörgen Johansson, ordförande, 
Per Bunnstad, sekreterare, Linnéa Remnemark, vice 
sekreterare, Jan Adler, kassör,  Göran Lemke och 
Sven-Olof Sandberg.

Suppleanter i styrelsen har varit Kerstin Pierrou, Ingela 
Henningsson och Monica Andersson.
.
Revisorer har varit Gunilla Göransson och Tina Torp 
Jensen med Ingrid Siltala som suppleant.

Styrelsen har varit valberedning.

• Årsmötet
Verksamhetsåret inleddes med årsmöte den 11 februari 
2020 i Teds Smörgåsbutik då olika funktionärer valdes. 
Före årsmötet lämnades information av Jerry Karls-
son och Torbjörn Isaksson från tekniska kontoret. Det 
handlade framför allt om nya Mejeriet och övrigt i 
närheten. 
Totalt samlade årsmötet 25 deltagare.

Till Årets Skillingarydsbo utsågs Linus Persson som 
vid ett senare tillfälle fick ta emot utmärkelsen.

Alla mötesdeltagare hade bidragit med ett paket till lot-
teriet. Flertalet gick vinnande ur lotteriet.

Avgående ledamöter avtackades.

• Månadsmöten
Vi har på grund av coronapandemin inte kunna ha ordi-
narie månadsmöten men däremot några styrelsemöten.

• Medlemsavgift
På grund av coronapandemin har vi inte tagit ut någon 
medlemsavgift.

Sammantaget har vi liksom de flesta föreningar drab-
bats hårt av coronapandemin men hoppas att vi en bit 
in på 2022 ska kunna bedriva normal verksamhet igen.

Skillingaryd den 31 december 2021

Jörgen Johansson, ordförande

Sven-Olof Sandberg, vice ordförande

Per Bunnstad, sekreterare

Linnéa Remnemark, vice sekreterare

Jan Adler, kassör

Göran Lemke

Verksamhetsplan för 
Skillingaryds Intresseförening 2022

Att prioritera Framtidens Skillingaryd som en stadig 
diskussionsprunkt.
Att försöka få fler privatpersoner att bli medlemmar.
Att under 2022 itne ha någon medlemsavgift då vi nu 
gör en nystart efter coronapandemin.
Att alla ”Bjuder med en vän till våra möten”.
Att arbeta för ökat bostadsbyggande i Skillingaryd där 
byggnation vid Södra Vägen bör vara ett mål samt att 
vi noga studerar förslag till byggnation vid Trolleber-
get med flera platser..
Att ha ”10-minutare” vid varje möte där någon berät-
tar/visar något.
Att vi ska ha möten första helgfria tisdagen i april-juni 
och september-december klockan 18.30 i NBV-loka-
len: 5/4, 3/5, 7/6, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12.
Att följa frågan om centrumutvecklingen.
Att jobba tillsammans för att utveckla Skillingaryds 
marknad.
Att ha arbetsgrupper om bland annat Skillingaryds 
marknad.
Att fortsätta stödja arrangörerna av stora aktiviteter
Att tillsammans med Skillingaryd.nu utse Årets Skil-
lingarydsbo.
Att marknadsföra oss mer på Skillingaryd.nu och på 
Facebook.
Att medverka kring översiktsplanen. 



Protokoll från årsmötet 2020
Årsmöte med Skillingaryds Intresseförening tisdagen 
den 11 februari 2020 klockan 19.00 i Teds Smörgåsbu-
tik i Skillingaryd.

Närvarande: Jörgen Johansson, Per Bunnstad, Lena 
Rylander, Jerry Karlsson, Torbjörn Isaksson, Bitte 
Blansch, Ted Engdahl, Ingrid Siltala, Gunilla Görans-
son, Lars Göransson, Monica Andersson, Tina Torp-
Jensen, Gerd Örnberg, Göran Lemke, Linnéa Hugos-
son, Ola Hugosson, Jan Adler, Nadira Kilim, Sara 
Mejving, Sven-Olof Sandberg, Bo Sandberg, Kerstin 
Pierrou, Lisa Torp-Jensen, Linnéa Remnemark och 
Ingela Henningsson (25)

Före årsmötet lämnades information av Jerry Karls-
son och Torbjörn Isaksson från tekniska kontoret. 
Det handlar om framför allt nya Mejeriet och övrigt i 
närheten.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Jörgen Johansson öppnar mötet.
Till ordförande respektive sekreterare väljs Jörgen 
Johansson och Per Bunnstad.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Mötet fastställer röstlängden.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare väljs Sven-Olof 
Sandberg och Bo Sandberg.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
(Skillingaryd Nu och personlig kallelse med e-post)

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret.
Denna godkänns och bifogas handlingarna för årsmö-
tet.

6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och 
resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räken-
skapsåret.
  
Denna godkänns och bifogas handlingarna för årsmö-
tet.

6. c) Revisionsberättelsen för verksamhets-/räken-
skapsåret.

Denna godkänns och bifogas handlingarna för årsmö-
tet.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revi-
sionen avser.
Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av medlemsavgifter.  
Mötet beslutar att fastställa oförändrade medlemsavgif-
ter: enskild 100 kronor, förening 200 och företag 600 
kronor.  

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 
kommande verksamhetsår/räkenskapsår.
Mötet besluta att fastställa verksamhetsplan och budget 
för kommande verksamhetsår/räkenskapsår. 

Verksamhetsplan för Skillingaryds Intresseförening 
2020
Att prioritera att alla ”Bjuder med en vän till våra 
möten”.
Att arbeta för ökat bostadsbyggande i Skillingaryd där 
byggnation vid Södra Vägen bör vara ett mål.
Att ha ”10-minutare” vid varje möte där någon berät-
tar/visar något.
Att vi ska ha möten första helgfria tisdagen i mars-juni 
och september-december klockan 18.30 i NBV-loka-
len: 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12
Att följa frågan om centrumutvecklingen
Att jobba tillsammans för att utveckla Skillingaryds 
marknad
Att få igång arbetsgrupper om bland annat Skillinga-
ryds marknad
Att fortsätta stödja arrangörerna av stora aktiviteter
Att tillsammans med Skillingaryd.nu utse Årets Skil-
lingarydsbo
Att marknadsföra oss mer på Skillingaryd.nu

Budgeten är densamma som föregående år.

10. Val 
a) Val av ordförande för en tid av 1 år 
Mötet beslutar att välja Jörgen Johansson.

b) Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år där 
halva antalet väljs udda år, resterande jämna år.  
Mötet beslutar att på två år omvälja Per Bunnstad, 
Göran Lemke och Jan Adler.

Kvarstående är Sven-Olof Sandberg och Linnéa Rem-
nemark.

Avgående är Kristina och Roger Svenningson.



c) Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 
Mötet beslutar att på ett år välja Kerstin Pierrou, Ingela 
Henningsson och Monica Andersson.
Avgående är Robert Alkemark och Weine Rapp.

d) Val av revisorer 
Mötet beslutar att välja Gunilla Göransson och Tina 
Torp Jensen med Ingrid Siltala som suppleant.
Avgående som suppleant är Nadira Kilim.

e) Val av valberedning
Mötet beslutar att utse styrelsen som valberedning.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in-
komna motioner. 
Mötet noterar att det inte finns några inkomna förslag 
eller motioner.

12. Övriga frågor.
Kvällens kulturprogram sker i samarbete med NBV: 
Jan Adler berättar om sin resa från DDR till Skillinga-
ryd.

13. Årets Skillingarydsbo.
Lösning genomförts av Årets Skillingarydsbo och 
sedan görs en sammanställning av dagens röster och de 
av läsarna på Skillingaryd.nu.
Sammanräkningen visar att det blivit en klar seger för 
Linus Persson (infogades i protokollet när priset var 
utdelat).

14. Lotteri
Ett lotteri genomförs med skänkta vinster.

15. Avslutning
Jörgen Johansson avslutar årsmötet.

Skillingaryd den 11 februari 2020

Vid protokollet
Per Bunnstad
Justeras
Jörgen Johansson
Sven-Olof Sandberg
Bo Sandberg 

Fredrik Stålknapp 
och Calle Johans-
son startade i 
slutet av 2021  ett 
lagerhotell vid 
norra infarten till 
Skillingaryd. Här 
växer det med två 
nya lokaler för 
bilar och utbygg-
nad av Håkans 
Fastighetsservice. 
Foto: Skillinga-
ryd.nu


