STYRELSEMÖTE 2010 06 20
Närvarande:
Cecilia Svensson
Gun Ohlsson
Cecilia Thorén Bonander
Johan Drevås
Kent Ekbladh
Peter Falk
Jörgen Olsson
Ute Olsson

1 Mötets öppnande
Ordföranden Peter Falk öppnar mötet och välkomnar alla närvarande.
2 Val av justeringsmän
Gun Ohlsson utses som protokolljusterare
3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
4 Saker till punkt 14
Två punkter ska tas upp under punkt 14, övriga frågor.
5 Kassarapport
Anita Hedin har lämnat Kassarapporten via e-mail till orföranden Peter Falk där det
framkommer att kassans behållning ligger på SEK 189 647,- i nuläget.
6 Återkoppling till förra mötets protokoll
Kent och Johan redogör för golvarbete som ska göras och uppskattar kostnaderna
för detta till cirka 10 000,- kronor. Båda rekommenderar att man ska ha samråd med
kommunen först innan man låter en expert titta närmare på det.
Under diskussionens gång kommer vi in på portarna och Peter berättar att han har
haft kontakt med en handverkare, utsänt av kommunen, där Peter föreslagit
dubbelfönster och isolerade portar med tanke på energin.
Angående Brandstationens tupp ska vi ta kontakt med kommunen pga takets
beskaffenhet och låta en expert även titta på det. Denna punkt tas upp vid nästa
möte.
7 Kort redovisning om utbetalning från Länsstyrelsen
Peter Falk redogör för omfattande kontakter med Länsstyrelsen angående
Leaderprojektet. I dagsläget fattas det fortfarande komplettering av underlag innan
utbetalning. Vi har begärt förlängning av projektet.
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8 Förslag från ordförande om användning av byalagets pengar
Med tanke på omfattningen av Byalagets pengar föreslår ordföranden Peter Falk
en insättning av 100 000,- kronor i rättvisemärkta fonder, detta för att säkerställa
en framtida kapitalsäkring. Avkastningen skulle kunna gå tillbaka till stipendier.
För detta förslag krävs dock en stadgeändring
Kommunrevisorn ska vara med vid ett eventuellt beslut om detta.
De närvarande uppmanas att fundera på förslaget till nästa möte.
9 Leaderprojektet gångstig – kort uppdatering
Cecilia och Kent redogör för hanteringen hittills. Nästa möte i gruppen äger rum
den 27 juni.
10 Midsommarfirande – uppdatering av Johan
Johan och Kent redogör för planeringen. Vi börjar med smyckningen av
midsommar- stången kl 10, festen börjar kl 14.
11 Musikkväll 6 augusti
Via e-mail har Annika och Malin, som inte kunde delta i dagens möte, redogjort
för kostnaderna i samband med evenemanget den 6 augusti som efter sponsring
av två företag ligger på 10 100 kronor.
Diskussioner kring hur vi eventuellt kan hålla nere kostnaderna ytterligare –
korvgrillning, försäljning av kaffe eller andra drycker, pins…
12 Medlemsrekrytering
Under midsommarfirandets gång ska det finnas ett stånd med information
angående Byalaget samt pins.
Beträffande infopaket till nyinflyttade som planeras tillsammans med kommunen
så har det inte hänt så mycket ännu. Vi återkommer i den frågan.
13 Pantoffelmarknad
Peter redovisar för arbetet angående aktiviteterna på Pantoffelmarknaden, utskick
har delats ut till intressenter. Det finns 23 utställare hittills. Arbetet fortgår.
Johan föreslår ett ”ungdomstält” på Pantoffelmarknaden med olika aktiviteter samt
ett lastbilssläp med musikunderhållning som planeras av ungdomarna själva.
Peter föreslår utställning av jordbruksmaskiner som visar hela förloppet – från
sättning till sortering.
14 Övriga frågor
Cecilia tar upp frågan om medlemsrekrytering och föreslår en maskerad under
någon av årets mörkaste månader, en maskerad där medlemmarna kan ta med
sig icke-medlemmar.
Förslaget godtas välvilligt av de närvarande och Cecilia får i uppdrag att gå vidare
med utformningen av detta.
Johan redogör för en av sommarens ungdomsaktiviteterna, GIF kommer att ordna
med fotboll, volleyboll mm under 4 veckor, måndagar och onsdagar och Johan

2

u
n
drar huruvida Byalaget kan tänka sig att stödja detta projekt. Byalaget ställer sig
positivt till detta och Johan kommer att informera mera om detta via e-mail.

15 Saker till nästa möte 2 augusti
Brandstationens golv
Tuppen
Leaderprojektet
Gångstigen
Användning av Byalagets pengar
Sammanfattning av midsommarfirandet
Medlemsrekrytering
Maskerad
Ungdomsaktiviteter
16 Mötet avslutas

Peter Falk
Ordförande

Ute Olsson
Sekreterare

Gun Ohlsson
Protokolljusterare

3

