Styrelsemöte Långheds bygdeförening 2017-08-15
Vid pennan: Ulla-Britt Edlund Norberg
1. Mötets öppnande: Ordförande Margareta Göllas öppnade mötet. Närvarande var Erik
Lindqvist, Ulla Mortimer, Margareta Englund, Nils-Erik Falk och Ulla-Britt Edlund Norberg.
2. Dagordning: Dagordningen godkänns.
3. Genomgång av protokoll från föregående möte som läggs till handlingarna.
4. Angående regler/ljudnivån vid uthyrning (vardagar och veckoslut): Eftersom det är en lokal
som hyrs ut behöver hyresgästen vara medveten om att störande ljud kan förekomma (inom
rimliga gränser). Ulla Mortimer pratar med hyresgästen. Kanske önskvärt att vi informerar
hyresgästen i förväg vid uthyrning?
5. Uppföljning av sommarens Tacokvällar: Vi omsatte ca 100 000kr, varav vinst ca 45 000kr.
Knappt 1000 tallrikar såldes. Sista kvällen hade få besökare. Förmodligen berodde det på det
dåliga vädret.
Inloggningskod till iZettle behöver dokumenteras och delas av fler eftersom i nuläget är det
endast en person som har tillgång till koden. Fler har betalat med kort detta år. Eventuellt
behöver kortläsaren uppgraderas. Frågan om Swishbetalning diskuterades, men eftersom
kostnaden blir stor så beslutades att Swish inte ska vara ett betalningsalternativ.
Det finns behov av att diskutera antal Tacokvällar per säsong, samt bemanningen. Det ska
avhandlas vid senare möte.
Vid Hälsingegårdars stafett höll vi öppet kl 11-12.30. Vi hade få gäster i caféet och liten
försäljning. Vi måste kanske göra mer reklam för vårt öppethållande nästa år.
6. Kommande aktiviteter:
Kolmiletändning 18 augusti: Kolbullelaget klart och det är koll på ingredienser och smet.
Kersti Hisved sköter fikat. Helen Sundell ska vidtalas om underhållning.
Teaterföreställning 27 augusti: Katja Eder och Elin Westlund har ordnat med föreställningen.
Margareta Göllas ringer dem för mer information om evenemanget. Ulla Mortimer och UllaBritt Edlund Norberg sätter upp affischer i Edsbyn, Alfta och Bollnäs. Per Hisved annonserar i
Voxnadalsnytt och på Facebook om evenemanget. Till föreställningen ska det vara hembakta
småkakor. Ulla-Britt bakar en del och Ulla hör med fler om de kan baka.
Höstmarknaden 2 september: Ulla-Britt och Roland sätter upp två dubbla skyltar veckan
innan. Per Hisved annonserar. Facebookinlägg läggs in om bakning av bröd. Margareta pratar
med Kersti om bemanning.
Musikgrupp 29 september: Margareta kollar med Katia och Elin.
Jubileum 28 oktober: Datumet för festen ändras inte. Planeringsgrupp finns. Ekonomisk ram
ca 20 000kr. Utkast till inbjudan finns. Föranmälan till festen
7. Köksfrågan: Margareta Englund kommer att skicka ansökan till Allmänna arvsfonden inom två
veckor. Efter beslut från dem kommer vidare beslut i frågan att tas.
8. Medlemsregistret: antalet registrerade medlemmar är 254st.
9. Rapporter till protokollet: Inga rapporter till.
10. Nästa möte: 12 september 2017 kl 18.45 på Bygdegården
11. Övriga frågor: Halval vinsten på 2000kr skickas till Långheds idrottsförening för tacokvällen 4
augusti då Bygdeföreningen och Idrottsföreningen delade på arbetet.

