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Styrelsemötet hölls hemma hos Margareta Göllas.18.45 – 21.10.
Närvarande från styrelsen: Ulla Mortimer, Ulla-Britt Norberg, Margareta Göllas, Margareta
Englund, Nils-Erik Falk och Erik Lindqvist.
Ej närvarande från styrelsen: Pär Hisved
Sekreterare för mötet: Margareta Englund
1. Mötets öppnande. Sekreterare för möte valdes; Margareta Englund
2. Dagordning. Godkännande av dagordning.
3. Former för våra sammanträden. Försöker att hålla mötena kort, innehållsrika och koncisa.
Givetvis har vi en ärlighet och en öppenhet i frågor som diskuteras.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Snabba frågor:
1. Hyresrabatt – Margareta Göllas undersöker frågan och återkopplar till styrelsen för
beslut.
2. Kommunens projekt fr Mia Eklund. En ny anslagstavla. Övriga idéer mailas snarast till
Margareta Göllas som för frågan vidare till Mia.
3. Infobladet för mars har gjorts och delats ut. Vi beslutar att det även skickas per post till
betalande medlemmar som inte bor i Långhed, ca 50st. I brevet uppmanas de att ge oss
sin mailadress för enklare hantering i framtiden. Tommy Nirs gör utskicket.
4. Text till inbetalningskort kompletteras med önskemål om våra medlemmars
e-mailadress. Inbetalningskortet och informationsbladet skickas ut till tidigare
medlemmar från 2015 och 2016 som inte betalat för 2017.
5. Medlemsregistret ska kompletteras med namn på samtliga medlemmar samt om möjligt
födelseår på eventuella barn. Margareta Göllas kontaktar Tommy Nirs.
6. Livsmedelsträff tisdag den 28 mars Ulla Mortimer och Margareta Englund deltar.
7. Företagsannons – förfrågan ang. annons i Långhedsnytt har besvarats. Vad ska gälla i
framtiden kring Långhedsnytt – frågan diskuteras och styrelsen vill att vi i fortsättningen
hänvisar annonser till Facebook och andra sociala medier.
6. Lokalerna med tanke på kök/toaletter/handikappramp – Margareta Göllas redovisar
kontakter med kommunen. Ska förändringar göras på byggnaden så gäller förhöjd
bygglovsplikt, själva byggnaden K-märkt och stor hänsyn måste tas. Certifierade sakkunniga
vad gäller det antikvariska samt tillgänglighet bör kontaktas för att göra rätt redan från
början och undvika problem.
Margareta Englund redovisar läget just nu utifrån tankarna med Allmänna Arvsfonden.
Nästa steg är att få klarhet i hur ritningen behöver se ut för att söka ersättning från
Arvsfonden.
Styrelsen beslutar: att Margareta Englund kollar upp ang nivå på ritningen som krävs för
en ansökan och meddelar Erik Lindqvist som i sin tur följer upp beroende på vad
Arvsfonden säger. Räcker det till en enkel ritning så har Erik befogenhet att fixa en ritning
om det inte överstiger summan av 1 000:-. Måste det till en riktigt utförlig ritning så tar Erik
reda på vad det i så fall kostar och vad det kan ta för tid att få fram en ritning. Utifrån Eriks
svar så återkopplar han till styrelsen. Ev. måste det då till ett extra styrelsemöte.
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7. Övriga frågor:
1. Förslag om att lägga ihop cafégruppen med aktivitetsgruppen till en grupp: Aktivitets
och cafégruppen: Kersti Hisved (sammankallande), Ulla Mortimer, Ulla-Britt Edlund
Norberg, Elsie Rens, Eva Patriksson, Marianne Falk, Eivor Hansson, Birgitta Froms
Andersson, Mona Öhman, Hanna Göllas, Albin och Alvar Eriksson.
2. Att ha en stor anslagstavla som syns tydligt och som talar om verksamheten som
föreningen arrangerar. Frågan diskuteras och tas vidare.
3. Ordningsregler sätts upp ang uthyrningen så att det blir tydligt för alla. Margareta Göllas
har gjort ett utkast.
Vi beslutar att: det ska lamineras och sättas upp i bygdegården.
4. Vi diskuterade att publicera våra styrelseprotokoll på hemsidan. Tar upp frågan på nytt
kommande styrelsemöte.

8. Nästa styrelsemöte tisdag 11 april 18.45. Hemma hos Margareta G.

_________________________________
Margareta Göllas ordförande

____________________________________
Margareta Englund tf sekreterare

