Styrelseprotokoll, tisdag 13 juni, kl 18.45-20.15, bygdegården
Dagordning:
1. Mötets öppnande; Kersti, Margareta E, Margareta G, Ulla M, Ulla-Britt, Nils-Erik, Erik L,
Pär H
2. Godkännande av dagordningen
3. Protokoll från föregående möte (med underskrift till sekreteraren)
4. Uppföljning;
Vattenkvaliteten: Ulla M ringer till Fredrik Nordlund gällande vattenfilter etc.
Resultat vårmarknaden: Det gick bra och vi fick positivt beröm. Efterlyser lotteri.
Stora Hälsingegårdars dagar: Kersti 3-4 visningar per dag på båda gårdarna, kanske 40
personer. 17 ostkakor serverade i bygdegården. Önskemål inför nästa år: ett alternativ
till ostkaka, typ smörgås, sallad etc, många har redan ätit ostkaka på andra ställen. Visa
upp Långhedshäftena vi har och försöka sälja dem. Kan vi hitta på ett jippo som kan dra
mer folk till bygdegården?
Ombyggnation och kök.
Förslag på ombyggnad och köksritning har kommit från Christer Ladänges. Vi lämnar
diskussionen vidare till köksgruppen. I byggnationsbidrag kan vi få ca 60% i bidrag från
länsstyrelsen, resten måste vi ta ur egen ficka.
Kanske kan vi få separat bidrag för handikappanpassning från kommunen, Margareta G
undersöker saken. Kolla med Alfta hembygdförening var de fick pengar från när de
gjorde samma sak.
Margareta E undersöker hur det är med att kombinera bidrag, finns det klausuler som
säger att man inte kan få bidrag från två olika ställen till samma sak?
Vi måste ta ställning till om det överhuvud taget är möjligt för föreningen att skramla
ihop de pengar som krävs. För de 40%, kan bli 400 000 om ombyggnation hamnar på
1 000 000 kr. Vem kan göra en grov preliminär kostnadskalkyl för enbart
ombyggnation? Håll budget för ombyggnation och utrustning separerade. Margareta E
kollar upp med t ex Ängabyggen, Husbyggarna och Silfors Snickeri.
Köksgruppen träffas i juni/juli och Margareta E hör av sig till köksgruppen när det
kommit fler detaljer.
5. Avstämning inför tacokvällarna; skyltning ( nya skyltar?), prislista m m
Bemanning
2017-06-30
2017-07-07

Hisved
Spjälkaberg

2017-07-14
2017-07-21
2017-07-28
2017-08-04

Ulla M
Rens + Englund
Göllas
Ulla-Britt + finns det någon
annan?

Ulla-Britt kollar med Karne om
idrottsföreningen vill ha sista tacokvällen. De
köper råvaror etc av bygdeföreningen.

Prislista, tacotallrik med saft/måltidsdryck
0-2
2-6
7-15
15 -

0 kr
10 kr
50 kr
100 kr

Kaffe, The, Läsk
festis
Bulle, mjuk kaka
Liten småkaka
Stor mjuk kaka (toscakaka etc)

15 kr
10 kr
10 kr
7 kr
15

Material
Engångstallrikar
Engångsmuggar
Utsmyckning för bord
Engångsdukar
Inventering förråd
Nya skyltar

Beställ 2000 st – Hisved
I papper
Till serveringen
Kersti inventerar förråd
Anders Göllas beställer skyltar från Totte i
Lillbo.

OBS!
Varje gäng som har tacokväll måste själva ta ansvar för att göra reklam för tacokvällarna. Skyltarna finns
i förrådet.
Svensk Catering, samma priser som förra året
Beställning
Marianne Falk

6. Avstämning; Servering 29 juni. Kersti har koll på läget.
Stort antal gäster som ska serveras på kort tid. Pastasallad med kyckling, förbereds för
ca 150 gäster. dryck vatten/saft till mackan. Kaffe och kaka. Totalt pris 65kr. Serveras i
engångstallrik med lock, Kersti har fixat 160 st.
7. Annika Hagelin om text på vår hemsida: Åtgärdat
8. Nyhetsbrev – juni
Margareta G kollar med Sune Rosen om han har möjlighet att köra ut, i annat fall kör
någon från styrelsen med bil till de som bor i Långhed.
Ulla fixar uppkopiering hos kommunen
9. 20-års jubileum 28 oktober. Bra om festgruppen kan komma igång och planera lite. Lena
H, Ulla M, Margareta G ställer upp och planerar festen. Pulled pork är en enkel sak att
få hjälp med från restaurangskolan. Idéer efterlyses och lämnas till Lena, Ulla eller
Margareta. Uppmärksamma på hemsidan. Bjud in sponsorer till medlemsfesten.

10. Annonsering, skyltning m m inför höstmarknaden. Pär H, lämnar in en annons till
Woxnadals nytt. Lägg in på evenemangskalendern i nätet.
11. Tack till sponsorer; hur visar vi detta utåt? Hemsidan - ”årets sponsorer”?
Bra idé, vi börja med det upplägget. Erik lägger in artikel på hemsidan
12. Rapporter:
Teaterföreställning söndag 27 aug ,Katja E, Elin W
Musikgrupp fredag 29 sept
Katja E, Elin W
”Mias gäng” (kommunen) gör inga innebord, eventuellt lagning av gamla.
Uthyrningar 1:a halvåret; 8 st intäkt 4000kr
Nya uteborden; 8 bänkar, 3 bord och 1 bänkbord. Borden är behandlade och färdiga för
avhämtning (Anders G och Ivar H hämtar hem borden)
Nya vägskyltar inför marknaderna är fixade; 3 st stora varav 2 är uppsatta på träskivor.
13. Ansvarsfördelningen vid våra olika aktiviteter; funderingar inför kommande år.
Framförhållning och ansvar i grupperna kan förbättras.
14. Nästa möte, tisdag 15 augusti kl18.45
15. Övriga frågor
Loppis 11 juli. Veteranloppis anordnas i Runemo och loppisar runt norrsjön.
Bygdeföreningen är med och Ulla bemannar bygdegården och café.
Hälsingegårdars stafett och konstrunda samma helg. Öppet från kl 11 till 14 för
servering av kaffe mm. Någon från bygdeföreningen bemannar fiket. Cafégruppen får
bestämma det före mitten av juli.
Annonsering i Bollnäs/Ovanåker tidningen och Woxnadalsnytt för kolmiletändning och
höstmarknad. Pär H

