Protokoll, styrelsemöte tisdag 16 jan. 2018 kl 18.45, hos Margareta G
1. Mötets öppnande, närvarande:
Ulla Mortimer, Margareta Göllas, Margareta Englund, Erik Lindqvist, Ulla-Britt Edlund,
Pär Hisved
2. Godkännande av dagordningen (beroende på datum för nästa möte)
Godkänd
3. Protokoll från föregående möte (med underskrifter till sekreteraren)
Protokoll från november och december signeras och överlämnas till sekreterare
4. Uppföljning (genomförande, intäkter, kostnader m m) till protokollet
- Luciafirandet; tiden, övrigt
Mycket folk, ca 50 personer, många barn och tiden 16:00 var bra. Vi försöker få till en
-

eftermiddagstid även nästa år. Elsie och Roland var organiserande.
Vatten-/värmefrågan
Det är lugnt på vatten och värmefrågan. Vattnet var fruset mellan brunnen och
bygdegården. Uppdatera driftinstruktion så att vi sätter i värmekabeln varje höst när det
börjar bli kallt.
Värmekabeln borde anslutas till ett system som är separat från jordfelsbrytare. Borde
åtgärdas omedelbart. Kontakta elektriker så det blir gjort. Pär Hisved kontaktar lämplig
elektriker.
NIBE-uplink är uppdaterat så att vi kan ändra värmen via fjärrstyrning, kostnad 619 kr per

år.
5. Träff med Kommun & Föreningar i samverkan 25 januari; vem kan åka?
Ulla Mortimer kan åka på detta möte. Ulla kollar med Kersti Hisved om hon också vill hänga
med. Margareta Englund kanske också kan delta.
6. Framtagande av Drogpolicy; behövs för att få kommunbidrag, se Katjas ex på policy. Hantering?
Nils-Erik har mallar som går att använda. Vi tar fram en policy så fort vi kan.
7. Planering av årsmötet;
-datum, kallelse med inbetalningskort, annonsering, förtäring, aktuellt medlemsregister,
cirkulation av aktivitetsanmälan, m m
 Datum: 2016-02-25, kl 15:00. Kallelse och inbetalningskort ska delas ut i postlådor
senast Söndag 11 februari, Ulla & Ulla Britt delar ut. Kallelse/inbetalningskort skickas





ut med brev till medlemmar utanför Långhed, samt även på mail i slutet på januari.
Semlor? Ulla kontaktar Elsie och frågar om hon vill baka semlor.
Annonsering om årsmöte i Woxnadalsnytt torsdag 8 februari, Pär Hisved fixar annons.
Aktuellt medlemsregister: Nils-Erik och Tommy ansvarar för detta.
Ulla och Margareta G spånar på cirkulationslista för att samla in namn på folk som vill



vara med och baka etc.
Drogpolicyn ska tas upp och presenteras på årsmötet

8. Utvärdering av vår verksamhet 2017
Se bilaga

9. Datum och tider för våra kommande aktiviteter (ev nästa möte); uppgifter till Turistbroschyren
senast 9 febr.
Punkten skjuts till nästa möte 2016-02-06
10. Inbjudan i januari till matkväll – nyttig mat, annonsering
Pär kollar med Kersti om det är något på gång. Vad som är på gång? Annonsering?
11. Rapporter (till protokollet)
Vi får bidrag från Långheds byamän för att färdigställa informationsportalen vid bygdegården.
Kanske en stor plåt med magneter. Ulla kontaktar plåtslagare i Alfta för att få prisuppgift.
12. Övriga frågor
Utbudsdagarna febr?
Vi vet inte vad det här är
Vilka kan läsa bygdeföreningens mail?
Alla i styrelen får nu mail vidarebefordrat från bygde@langhed.se, även bokning@langhed.se
Försäljning av pelletsbrännaren?
Pär kollar med han som hörde av sig för något år sedan och var intresserad, allternativt
Altbergs plåt.
13. Nästa möte:
- Datum, tisdag 6 febr kl 18:45 Hos Margareta
- Åtgärdslista till Centrum för kompetens & resurs, Mia Eklund
- Loppiskvällar, viktigt att få till belysning inne i loppisrummet. Även fler vägguttag på
-

uthuset för lampor på sladd till ev bakluckeloppisar.
Medlemsfest/Halloweenfest, 2018-10-27. Utklädda om man så vill. Anmälan.
Vilka tjänster ska vi köpa (se mail från Erik), riktlinjer för föreningens löpande kostnader
Jobba ihop en kolbulle, lägg till i aktivitetslistan i april
Väggen vid ingång samt lagning av trappa
Rapportering till Bygdegårdarnas riksförbund, senast 15 mars.

