Protokoll, styrelsemöte tisdag 6 febr. 2018 kl 18.45, hos Margareta G
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande, närvarande: Nils Erik Falk, Ulla Mortimer, Erik Lindqvist, Margareta Göllas
Godkännande av dagordningen. Godkändes
Protokoll från föregående möte (med underskrifter till sekreteraren) Nästa möte
Uppföljning (genomförande, intäkter, kostnader m m) till protokollet
- Värmekabeln till vattenledningen, belysning i loppisrummet/fler uttag. Erik L kontaktade
-

elektriker, som har åtgärdat värmekabeln. Belysning/fler uttag görs vid annat tillfälle.
Kallelse till årsmötet med inbetalningskort för 2018 (bilaga 1 till protokollet); Tommy Nirs

-

skickade per post den 30 och 31 jan. till 76 medlemmar utanför Långhed, utdelning i postlådor
6 febr. i Långhed samt annonsering i Woxnadalsnytt 14 febr.
Aktuellt medlemsregister t o m 31 dec 2017-inför årsmötet och till Tommy N. Nils Erik fixar
Anslagstavla på informationsportalen. Ulla har pratat med plåtslagaren i Alfta. Vi jobbar vidare

med frågan.
- Försäljning av pelletsbrännaren. Tas upp på nästa möte.
5. Deltagande i Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik 17-20 maj. Först till kvarn!! Buss från Söderhamn,
dubbelrum, deltagaravgift, mat fred-lörd ca 1000 kr per person. Ingen anmäld än.
6. Beslut om drogpolicy. Vi beslutade i enlighet med förslaget, med endast några små ändringar i texten.
Se bilaga 2.
7. Planering av årsmötet;
-förtäring; Elsie R bakar semlor, hjälp till våra aktiviteter; lista för intresseanmälan delas ut på
årsmötet, Margareta G fixar, verksamhetsberättelse; utkastet arbetas klart inför årsmötet samt
kompletteras med ledamöter i styrelse, valberedning och revisorer för 2017. Margareta G ordnar.
8. Planering av årets aktiviteter; uppgifter till Turistbroschyren senast 9 febr. Mötet fastställde datum
och tider, så långt det gick. Ska dock kolla med Kicki M ang. datum för höst- och julmarknaderna.
Höhässjning med Danhards utgår, tacokväll i juni utgår p g a uthyrning av lokalerna hela den helgen.
9. Rapporter (till protokollet)
- Träff 25 jan Kommun & föreningar i samverkan. Ulla rapporterade från träffen, där även Kersti
Hisved deltog. ”Föreningar för alla” kan t ex hjälpa till med att rekrytera nya medlemmar, utbilda
och stödja medlemmar, stötta vid prov av aktiviteter/arrangemang, lån av minibussar vid
aktiviteter.
10. Övriga frågor.
- Vi diskuterade val till styrelsen och vad som gäller enligt våra stadgar. Styrelsen skall bestå av
7 ledamöter, som väljs vid växelvisa val; 3 respektive 4 ledamöter vartannat år.
Två ersättare väljs på 1 år i taget. Stadgarna skrivna så att olika tolkningar kan uppstå.
-

Vilka tjänster ska vi köpa (se mail från Erik), riktlinjer för föreningens löpande kostnader. Vi
bestämde att i fortsättningen ska all annonsering ske i Woxnadalsnytt samt på facebook.

11. Nästa möte; bestäms på det konstituerande mötet efter årsmötet.
- Åtgärdslista till Centrum för kompetens & resurs, Mia Eklund. Pär ska träffa dem tisdag 13 febr.

-

Väggen vid ingång samt lagning av trappa. Till våren.
Rapportering till Bygdegårdarnas riksförbund, senast 15 mars. Nils Erik och Margareta G svarar.

Margareta Göllas/ordförande

Ulla Mortimer/sekreterare

---------------------------------------

----------------------------------------

