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Styrelsemötet hölls hemma hos Margareta Göllas.18.45 – 20.45. 
Närvarande från styrelsen: Ulla Mortimer, Ulla-Britt Norberg, Margareta Göllas, Margareta 
Englund och Erik Lindqvist.
Sekreterare för mötet: Margareta Englund

1. Mötets öppnande. Sekreterare för möte valdes; Margareta Englund

2. Dagordning. Godkännande av dagordning. 

3. Val av viceordförande för föreningen. Beslutar att välja Ulla Mortimer.

4. Föregående styrelsemötesprotokoll. Protokollet från 6 feb 2018 godkändes.

5. Renovering. Styrelsen beslutar att renoveringar kommer att genomföras då möjlighet finns 
för kommunens arbetslag. Samordning sker via Pär. 

6. Fönsterisolering. Erik och Pär får i uppdrag att se över jobbet med fönsterisolering och dess
metoder samt se till att det görs.

7. Arbeten av resursteamet. Styrelsen utser Pär till vår kontakt kring dessa arbeten. För att ha
kontroll på utgifterna beslutar vi att i första hand sätta ett utgiftstak på 10 000. Utgifter 
utöver detta kan beslutas av Pär och ordförande. 

8. Uthyrning av bygdegården. Vid senaste uthyrningen uppstod problem. Gästerna bröt upp 
en dörr störde vår hyresgäst. Lokalen städades inte heller godtagbart. Utifrån gällande 
alkohol och drogpolicy vidtogs åtgärder. Många samtal genomfördes med målsmän och 
städningsvite utfärdades på 400:-. Som en tanke efter detta kommer vi att skärpa våra rutiner
vid uthyrning och framgent se över hur vi ska hantera avtal och kvittering vid 
nyckelutlämning. 

9. Förändring av bygdegården. Vi undersöker om bygglaget kan ersätta vikväggen upp mot 
trappan från köket med en permanent vägg. 

10. Julmarknad. Kicki Mantelänge undersöker ändrade öppettider och vi återkommer med 
beslut i frågan. Tankar kring jultomte lyftes och frågan lyfts igen.

11. Resultat av årsmötet. Under årsmöte erbjöd flera sig att hjälpa till. Vi tackar för detta och 
kommer att nyttja dessa.

12. Kommande aktiviteter. 

Angeltävlingen – inte tjänlig väderlek vilket gör att det inte har planerats in någon tävling 
ännu.

Valborgsfirande – Långheds IF och Långheds bygdegårdsföreningen gör ett 
samarrangemang. Margareta och Ulla planerar. Pär får i uppdrag att annonsera om Valborg.

Vårmarknad 5 maj – på gång. Pär får i uppdrag att annonsera om vårmarknaden i 
Voxnadalsnytt onsdag samma vecka. 
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13. Musikkvällen med Matriarkerna. Ett välbesökt arrangemang. 39 betalande. 
Evenemangsgruppen söker ekonomiskt bidrag hos kommunen för att täcka förlusten.

14. Musikarrangemang. Styrelsen beslutar att evenemangsgruppen får arrangera även i höst.
15. Tacokvällar. För att underlätta så köper vi in tjänsten av stekning av tacofärsen.
16. Bygglov. Vi har fått beslut om bygglov och startbesked av Ovanåkers kommun. Förvaras 

hos ordförande.
17. Marknadsföring – när det är ”uppdrag” på gång så är det viktigt att dessa läggs ut så att 

medlemmar och andra nås och delas. Erik och Pär hjälps åt för att nå maximal spridning.
18. Nästa styrelsemöte tisdag 23 april 18.45. Hemma hos Margareta G. 

_________________________________    ____________________________________
Margareta Göllas ordförande Margareta Englund  tf sekreterare


