
 

 

Protokoll, styrelsemöte tisdag 12 dec. 2017 kl 18.45, hos Margareta G 

1. Mötets öppnande, närvarande: Ordförande Margareta Göllas, Erik Lindqvist, Ulla Mortimer och 

Ulla-Britt Edlund Norberg. 

2. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkännes. 

3. Protokoll från föregående möte (med underskrift till sekreteraren): vid nästa möte 

4. Uppföljning (genomförande, intäkter, kostnader m m) till protokollet 

- julmarknaden: Jämn ström av besökare. Kaféet drog in 5571 kr.  

5. Åtgärder 

- Väggen vid ingång samt lagning av trappa: Frågan sparas till kommande möte. 

- Vem åtgärdar enligt beslut angående temperaturstyrning: Per tillfrågas om att kontakta 

elektriker för att installera temperaturgivare. 

6. Åtgärdslista till Centrum för kompetens & resurs, Mia Eklund: Avhandlas vid nästa möte. 

7. Kommande aktiviteter;  

- Lucia 13 dec kl 16 (Lucia kommer kl 17), Kommunens Evenemangskalender, facebook: Elsie 
Rens bakar och tillsammans med Roland sköter de fikat.               
 - Luciatåget har insamling av pengar. Inget bidrag från bygdeföreningen. Insamling från 
besökarna. 
- Angeltävlingen: 10, 17 eller 24 mars i Stafssjön eller Enstabosjön. Olle Gunnarsson och Hillevi 
Lind har hand om evenemanget. Pengavinster. Lotteri med två ringar. Någon ska sälja lotter.  
 

8. Publikenkätundersökning, Neta Norén: Intern bland medlemmar. Läggs till handlingarna. 
 

9. Nyhetsbrev i december: Nyhetsbrev som delas ut. Ulla och Ulla-Britt åker runt och delar ut i 
postlådor. Nirs skickar till medlemmar utanför Långhed. 
 

10. Datum för årsmötet 2018: februari 2018, utskick av inbetalningskort så snart som möjligt i 
början på 2018. 
 

11. Rapporter (till protokollet) 
- Arvfondsdelegationen har tagit emot vår bidragsansökan 
 

12. Nästa möte; tisdag 16 januari 2018, kl 18.45. Planering av årsmöte, utvärdering av 2017. 
 

13. Övriga frågor: Fyra olika personer skottar snö fram till nyåret. Ulla ordnat med det. Ulla kollar 
vidare om nytt avtal efter nyår. I januari blir det utskick angående inbjudan till årsmöte (senast 
två veckor innan mötet) 
 

Margareta Göllas, ordförande        Ulla Britt Edlund Norberg, sekreterare 

  

       _________________________         ___________________________ 


