
Du behövs som medlem i 
föreningen Fagerhults Framtid 
 
Fagerhults Framtid är Skånes Fagerhults byalag och vi arbetar för att kunna ge alla boende och 

besökare en bra och aktiv fritid.  

 

Vi samarbetar ofta och gärna med flera av de andra föreningarna i byn och stöttar även andra 

grupper och konstellationer som värnar om byn på olika sätt. De senaste åren har fokus varit på 

evenemang för barn och unga i Fagerhult. 

 

Vill du bli medlem? 
Alla medlemmar deltar i en medlemsutdelning och har chans på fina priser på Årsmötet.  
Årsavgift betalas till bankgiro 340-6709.  Du kan även betala medlemsavgift med Swish till nummer: 
123 640 63 67.  
 
Årsavgiften 2022 är rabatterad enligt beslut på årsmötet den 25 april 2021. Det innebär att du endast 
behöver betala halva medlemspriset 2022: 
Årsavgift 2022:  
familj – 250kr/2= 125kr,  
vuxen – 100kr/2 = 50 kr 
ungdom under 18 år – 50kr/2 = 25 kr.  
 
Beslutet att sänka medlemsavgiften togs med anledning av pademin som inneburit att styrelsen varit 
tvungen att ställa in flera event under 2020 och 2021. Styrelsen vill motivera fler i Skånes Fagerhult 
att bli medlemmar i byaföreningen Fagerhults Framtid trots färre event under pandemin.  
 
Vill du engagera dig i styrelsen? 
Just nu söker vi en person som vill engagera sig i styrelsen som suppleant. Vill du hellre vara med och 
hjälpa till på ett event under året så är du alltid välkommen att höra av dig. Ju fler desto roligare 
tycker vi! Kontaktuppgifter hittar du på www.fagerhultsframtid.se  

 
Nu blickar vi framåt och hoppas på ett händelserikt och trevligt år i Skånes Fagerhult.  
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Kallelse Årsmöte  

Fagerhults Framtid  
30 mars kl. 16.00 vid grillen i Järnvägsparken 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

3. Val av två justeringspersoner  

4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande   

5. Godkännande av föredragningslistan  

6. Fastställande av röstlängd för mötet 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret   

8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelsen   

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Förslag och motioner  

11. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2022 

12. Fastställande av medlemsavgift för 2023 

13. Val av styrelse för 2022 

Styrelsemedlemmar & Revisor valda till 2023: 

Ledamöter: Christer Olsson, Frida Karlsson, Fia Andersson 

Kassör utanför styrelsen: Evelina Andersson 

Suppleant:  

Revisor: Leif Fredriksson 

13.1 Val av ledamot på 2 år - Valberedningens förslag: Omval Kenny Lärkevie 

13.2 Val av ledamot på 2 år - Valberedningens förslag: Omval Mikael Grenstedt 

13.3 Val av ledamot på 2 år - Valberedningens förslag: Omval William Sandholt 

13.4 Val av suppleant på 2 år - Valberedningens förslag: Anna Gunnarsson 

13.5 Val av suppleant på 1 år - Valberedningens förslag: 

13.6 Val av 1 revisor på 2 år - Valberedningens förslag: Omval Leif Fredriksson 

13.7 Val av 1 revisorssuppleant 1 år - Valberedningens förslag: Omval Christina 

Hartzell   

13.8 Val av ordförande på 1 år - Valberedningens förslag: Omval Linn Pettersson 

13.9 Två ordinarie styrelseledamöter till firmatecknare 1 år - Valberedningens förslag: 

Kenny Lärkevie och Frida Karlsson 

14. Valberedning (varav 1 sammankallande) 1 år - Styrelsens förslag: Sittande Styrelse 

15. Dragning av vinnare på medlemsnummer. 

16. Mötets avslutande  

 

Välkommen alla medlemmar att delta på Årsmötet  
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Verksamhetsberättelse 2021 
Under verksamhetsåret har styrelsens sammansättning varit följande:  

Ordförande:  Kenny Lärkevie  

Vice Ordförande:  Frida Karlsson  

Ledamot:  Christer Olsson  

Ledamot:  Mikael Grenstedt  

Ledamot:  William Sandholt 

Ledamot:  Peter Haack 

Ledamot: Caroline Dahlman 

Suppleant:  Anna Gunnarsson  

Suppleant: Annika Persson 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen, utöver det konstituerande styrelsemötet, haft fyra 

protokollförda styrelsemöten under året. Det har varit möjligt att delta digitalt. 

 

Enligt den årliga traditionen delade Fagerhults Framtid ut stipendier till två elever som 

slutade årskurs 6 från Bokelundsskolan i juni 2021. I juli hade vi en playdate i parken då 

familjer kunde träffas och barnen fick leka på lekplatsen. 

 

Vår satsning för de yngre barnen i Skånes Fagerhult heter ”gympaskoj”.  Fokus är att ge 

barnen möjlighet att röra på sig mer på fritiden. Nu har vi en grupp för barn mellan 2-5 år 

och en för barn mellan 6-9 år. Mellan 10-20 barn brukar nu springa, hoppa och hänga i ringar 

med Frida och Caroline varje tisdag. Barnens föräldrar är också med och hjälper till att plocka 

fram och städa undan tillsammans med sina barn.  

 

Halloweendisco och luciadisco för årskurs F-3 och 4-6 kunde genomföras i år och med stor 

hjälp av vuxna som ställde upp och var med på discot och på luciadiscot hade vi även en DJ 

som spelade all den bästa dansmusiken.  

 

Under hösten skänkte föreningen reflex till alla barnen i 

förskola och skola. Det är viktigt att synas i mörkret. 

 

På grund av smittspridningen fick vi ta beslutet att ställa 

in Nationaldagsfirandet som brukar locka fler än 50 

personer. Men Peter från styrelsen åkte till parken på 

förmiddagen och hissade flaggan.  

 

Spökrundan 2021 blev det ytterligare besöksrekord då 

652 personer kom för att gå den läskiga rundan. Det är 

så roligt att vår höstlovsaktivitet är så uppskattad.  

Till nästa gång söker vi fler personer som vill hjälpa till 

under kvällen. Vi behöver fler skrämmare och fler 

hjälpare och alla kan hjälpa till på något sätt.  

 

 



Verksamhetsplan 2022 
 

• Disco för skolbarn vid lov  

• Lovaktivitet med tema djur och natur  

• Gymnastik/aktivitetsgrupp för barn  

• Påskfirande tillsammans med kyrkan  

• Barnens dag i Parken lördag 21 maj  

• Nationaldagsfirande med lokala företag och föreningar, 6 juni 

• midsommarstång i Parken som alla får klä och löva 

• Grillkvällar i Fagerhultsparken  

• Fotbollens dag i samarbete med FIF 

• Reflexrunda/digital tipsrunda för promenad och löpning under hösten  

• Familjens baddag i simhallen under hösten  

• Spökrunda torsdag v.44   

 

Verksamhetsplanen är preliminär och beroende av lättade restriktioner och att medlemmar 

kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till vid event. /Styrelsen i Fagerhults Framtid 2020 


