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Styrelsemötet hölls hemma hos Margareta Göllas. 18.45 – 21.10.
Närvarande från styrelsen: Ulla Mortimer, Margareta Göllas, Margareta Englund och Erik
Lindqvist.
Ej närvarande från styrelsen: Pär Hisved, Ulla-Britt Norberg, Nils-Erik Falk
Sekreterare för mötet: Margareta Englund
1. Mötets öppnande. Sekreterare för möte valdes; Margareta Englund
2. Dagordning. Godkännande av dagordning.
3. Protokoll. Godkännande av föregående protokoll.
4. Lägesrapport för ekonomin. Bordlägges vid detta möte.
5. Styrelseprotokoll. Vi beslutar att vi lägger ut protokollen på hemsidan för föreningen för vi
vill att människor i vår bygd ska veta vad som sker. Beslutet gäller innevarande
verksamhetsår. Erik Lindqvist och Pär Hisved verkställer.
6. Medlemsregistret. Vi har för avsikt att skapa ett tydligt medlemsregister. När pengar
kommer in på vårt konto informerar kassören detta snarast till Tommy Nirs. Vårt mål är att
skapa ett medlemsregister där alla medlemmars namn och ev barns födelseår samt
mailadresser finns.
7. Inbjudan till föreningarna. Vi beslutar att arrangera en träff den 18 april för ett flertal
föreningar. Kostnaden tas av föreningen för detta.
8. Beställning av utebord utifrån kommunens erbjudande. Vi har fått sponsor på material
av Östanåsågen och Ulla Mortimer. Vi beslutar att beställa flera bord i samma höjd. Borden
ska oljas.
9. Medlemsavgiften – årets avgift är 100 per person eller 150 kronor per familj – vi pratar om
att det är viktig att vi alla är med som fullvärdiga medlemmar och betalar medlemskapet.
Föreningen bygger på gemenskap och det ideella arbetet leder till en stark samhållning som
utgår från vår bygdegård och smedjan.
10. Konsert i bygdegården. Vi beslutar att vara positivt inställda till att arrangera en konsert
under hösten. Katja Eder och Elin Westlund håller i detta. Ev. underskott ansöker de om stöd
hos kommunen. Preliminär beräknad kostnad ca 10 000 kr.
11. Studiecirkel – en fråga om att arrangera en studiecirkel har kommit. Vi diskuterar frågan
och återkommer på nästa möte.
12. Köks och utbyggnads- integrationsprojekt. Margareta Englund rapportera om nuläget. Vi
har fått sponsor av AEFAB att de gör en ritning utifrån våra önskemål. Underlaget till
sponsoravtalet, se bilaga1. En första träff för att prata kring vad som ska göras sker efter
påsk. Inför denna träff med arkitekten så informeras köks och fastighetgrupp samt styrelsen.
Deltar i träffen gör Erik Lindqvist, Ulla Mortimer, Kersti Hisved, Margareta Göllas och
Margareta Englund. Inför denna träff gör Ulla en önskelista med förbättringar.
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Övriga frågor:
13. Den fina portalen vid bygdegården – vi pratar om hur den ska kunna användas på för vis.
Samtalet fortsätter framöver och idéer välkomnas.
14. Evenemangsgrupp – Katja Eder och Elin Westlund är ansvariga. De är ansvariga för
konserten i november. Styrelsen beslutar att starta denna grupp.
15. Jubileumsfest – vi planerar att genomföra en fest i tidig höst. Goda idéer kring detta samlas
upp och styrelsen ser gärna några i föreningen som vill ta sig an detta uppdrag. Vi sprider
denna fråga och finner engagerade för detta. Ni som vill vara med hör av er till ngn i
styrelsen.
16. Livsmedelsträffen den 28 mars. Ulla Mortimer åkte dit men träffen var inställd. Ulla
kontar kommunen för information.
17. Ellivio/Fortum. Markupplåtelse avtal för kabelförläggning har inkommit till föreningen.
Ordförande Margareta Göllas skriver under och föreningen erhåller en ersättning på 1 344
kronor som skickas över till kassören för bokföring.
18. Tackkort. Vi beslutar att ta fram ett snyggt tackkort att använda vid speciella tillfällen. Ulla
Mortimer drar i trådarna.
19. Tacokvällarna i bygdegården. Köttfärsen steks och packa av Restaurangskolan. 200 kilo.
Kersti och Ivar Hisved hämtar och administrerar.
20. Nästa styrelsemöte tisdag 9 maj kl 18.45. På bygdegården.

_________________________________
Margareta Göllas ordförande

____________________________________
Margareta Englund tf sekreterare

