Protokoll, styrelsemöte tisdag 9 maj, kl 18.45-20.45, bygdegården
1. Mötets öppnande; Nils-Erik, Ulla, Kersti, Margareta E, Margareta G, Ulla-Britt, Pär H
2. Godkännande av dagordningen - Godkänd
3. Protokoll från föregående möte (med underskrift till sekreteraren), Signerat och klart,
Godkännes. Pär tar emot protokollet och arkiverar i pärm
4. Rapport från köks-utbyggnadsgruppen och ansökan av ekonomiskt bidrag från Allmänna
arvsfonden för lokalförändring.
Christer Ladänges har titta på förslag till ombyggnad för att ge möjlighet att skapa
lokaler för integration med svenska barn och nyanlända barn och ungdomar i våra
lokaler, även Mimmi Göllas har varit involverad. Se bilaga ”Ombyggnation
Långhedsbygdegård”. Många idéer, frågan är om vi vill gå vidare och rita enligt förslaget.
Om vi ska bygga ut på utsidan så har vi endast det förslag som Christer och Mimmi G
presenterade. Lilla salen omvandlas till kombinerat kök med arbetsyta som kan
omvandlas till fika/mötesplatser.
-Styrelsen beslutar att vi vill att AEFAB går vidare med att rita på en ombyggnation på
det sätt som beskrivs i bilaga ” Ombyggnation Långhedsbygdegård”
Idé: Går det att mura en bakugn i bygdegården? ”Spismurarn” i Voxnabruk säger att det
antagligen går.
-Styrelsen beslutar att gå vidare med att formulera en ansökan för bidrag till
lokalförändring.
5. Rapport från träffen den 18/4 på bygdegården. En första träff kring integration.
Ett jättetrevligt evenemang, men det var svårt att få hit de svenska ungdomarna, många
var bortresta över påsklovet. Tanken är att ett integrationsprojekt av barn och
ungdomar samt ska leda till en ansökan hos Allmänna Arvsfonden som ger oss
ekonomiska möjligheter att bedriva ny verksamhet i våra nya lokaler. I ansökan ska
bland annat ingå ansökan om pengar för projektsamordnare och till möjlighet för
ungdomar att ta sig till Bygdegården.
-Styrelsen beslutar att gå vidare med att formulera en ansökan för bidrag till
projektstöd. Bra om vi kan skicka in båda ansökningarna samtidigt. Det kan göra att
båda projekten stöttar varandra. Margareta Englund skriver båda ansökningarna. Siktar
på att ha dem inskickade i augusti.
6. Vattenkvaliteten på bygdegården
Vi har ett vattenfilter om fungerar om/när vi underhåller det. Men just nu ingen som
har ett ansvar för att underhålla och byta ut filtermassan.

- Beslut: Vi (Ulla-Britt) ringer Blomqvist rör och ber dem kolla upp filtermassan och ett
underhållsprogram på två kontroller per år.
7. Vårmarknaden 13 maj
26 marknadsbord är bokade.
Skyltning: Margareta G köper snygga marknadsskyltar för att göra reklam för
marknaden.
Margareta G hämtar hem de fyra av de bänkarna vi beställt av Mia Eklund.
Cafépersonal: fråga Mimmi Lange, Sundells, Westunds barnbarn
Kolbullar: Kolla med Hans Andersson, Leif Eklund, Lars Göllas, Olov Hisved, Karl-David,
Erik Lindqvist, Anders B,
Bakning: Kersti efterlyser på facebook
8. Hälsingegårdarnas dagar 27 och 28 maj
Café öppet 10 till 15, samma som de andra ställena. Servering av kaffe, ostkaka, saftsås.
Pär H skapar evenemang på facebook.
9. Tacokvällar
i. Bemanning
ii. 30/6 Hisved
iii. 7/7 - Spjälkaberg
iv. 14/7 – Ulla M
v. 21/7 – Rens + Englund
vi. 28/7 - Göllas
vii. 4/8 – Ulla-Britt + Mantelänge
Svensk Catering har samma priser som förra året. Marianne falk beställer det vi ska ha. Svensk
catering hackar löken så slipper vi ”grinfesten”
-Styrelsen beslutar: Prislista för tacotallrik 100 kr exklusive dryck. Läsk 15 kr. Saft och vatten
ingår i priset.




2-6: 10 kr
7-15: 50 kr
15 och uppåt: fullt pris

10. 29 juni: Servering av två fulla bussar personer, ska ha 120 smörgåsar (matig macka) på
15 minuter, dryck vatten/saft till mackan. Allt ska vara klart och utdukat så det bara är
att sätta sig och äta. Kaffe och kaka. Totalt pris 65kr. Ulla M hjälper till, kanske Elsie,
Margareta G kan bre smörgåsar. Tar upp det igen på nästa möte

11. Lägesrapport av ekonomin: Vi har pengar, ca 10 000 kr plus. Men 60 000 i banken.
Nästan alla medlemsavgifter är inne.
12. Kulturevenemang;
a. 29 sept (Katja o Elin). Mimmi Lange är också med i Kulturgruppen. Annonsering
via facebook
b. Slutet på augusti/början på september: Folkteatern Gävle, Bygdeföreningens
ersättning är betalt 500 kr hyra, 25 kr per kaffekopp med småkakor, 20 kr per
såld biljett.
Kulturevenemang tas upp igen på nästa möte.
13. 20-års jubileum; 2017-10-28, arbetsgrupp: Margareta Göllas, Ulla M,
Margareta E kan hjälpa till på dagen
Ulla kollar med Sune och Eivor
Margareta G kollar med Johanna Myrlund, Lena H, Hanna, Bettan?
14. Medlemmar får låna bord om de vill. Trasiga bord lagas.
a. MG kollar med Mia och beställer nya bord till stora salen i bygdegården.
15. Medlemsregistret, Tommy Nirs håller registret uppdaterat så att samtliga medlemsnamn
ingår. Inte bara familjen.
16. Frågan om studiecirkel (göra egen solfångare)? Tar upp det igen på hösten. Vilka andra
typer av studiecirklar kan vi ha på bygdegården.
17. Nästa möte, tisdag den 13 juni kl 18:45 till 20:15
18. Övriga frågor
a. Långheds Bygdeförening sponsrar Långheds IF med en kolsäck vid grillningen på
marknaden.
b. Kersti: har träffat på ett par killar som gärna kommer och underhåller gratis på
något av våra evenemang. T ex en tacokväll – styrelsen går med det och Kersti
bestämmer dag.

