
Föredragningslista, styrelsemöte tisdag 22 maj 2018 kl 18.45, på bygdegården

1. Mötets öppnande, närvarande: Ordförande Margareta Göllas öppnar mötet. Övriga närvarande 

är Erik Lindqvist, Ulla Mortimer och Ulla-Britt Edlund Norberg
2. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkännes. 
3. Protokoll från föregående möte (med underskrifter till sekreteraren). På nästa möte.
4. Uppföljning av aktiviteter (intäkter, deltagande m m)

- Valborgsfirande: Valborgsfirandet gick jättebra. Margareta Englund talade och Smyrna stod 

för sången. Det var många besökande till evenemanget. Vi hade inköpt fyrverkeri och hade 

några kvarvarande pjäser från föregående år samt att Hanna Göllas bidrog med pjäser, så 

det blev ett mycket fint fyrverkeri. Lotter från en lotterring såldes. Högsta vinsten var 

livsmedel från Hemköp. Ulla-Britt är lotteriansvarig och fortsätter att vara det. Hanna Göllas 

ordnade godisregn. Kaféet och hamburgerförsäljning hade intäkter på ca 3500kr.  
- Vårmarknaden: En miss att ingen annonsering skedde vilket kan ha påverkat besökarantalet 

negativt.  Knallarna var missnöjda men bjöds på avgiften för bord som kompensation för 

tapp i försäljningen.  Vi funderar på att ha flera som ansvarar för annonseringen, eftersom 

den är så viktig. Totalt 22 knallar var på plats. De fick frågan om öppettiderna ska ändras till 

att vara öppet längre tid på eftermiddagen, men det samstämmiga svaret var att inga tider 

ändras, dvs kl 10 – 15. Kicki Mantelänge har skött marknadsföringen bra. Det var en jämn 

ström till kaféet, och 113st betalande kunder. Intäkten blev 7592kr och därav 87st kolbullar 

á 50kr. 
- Ålyran, Alfta: Fredag den 11:e maj, ca 90 kolbullar gräddades och intäkten blev ca 3800kr. 
- ”Jobba ihop en kolbulle” (inställt p g a björkarnas savning) Anders Göllas har istället tiggt 

ihop stort vedlass från Siljan Skog. De vill då gärna ha reklam vid kolmilan. Vi bjuder på 

kolbullar, om de från Siljan Skog dyker upp. 
5. Vårstädning: Kyl, frys, förråd. Rensa, frosta av, mm. Ulla-Britt Edlund Norberg hör med Birgitta 

Froms Andersson och Marianne Falk om de kan ta hand om det. Ulla-Britt kan också delta i 

städningen. Ulla Mortimer köper blommor till sommaren till stora salen.
6. Hälsingegårdars dagar 26 och 27 maj, kl 11-13; kafégruppen. Ulla Mortimer letar någon som kan 

ta hand om kaféet lördag och söndag. Ostkaka och saftsås á 50kr. Anita Johansson tillfrågas om 

hon kan baka småkakakor och eventuellt en mjuk kaka.
7. Ytterligare uppdrag till resursgruppen: Förslag från Margareta Göllas att bygga trappa längs hela 

uthuset.
8. Anslagstavlan i portalen: Ulla Mortimer kollar med plåtslagar - Anders i Alfta, annars koll med 

Altberg i Edsbyn.
9. Tacokvällarna; 6 juli – 13 juli – 20 juli;   27 juli (Göllas) och 3 aug (Nils-Erik m fl). 

Ulla-Britt Edlund Norberg och Kicki Mantelänge tar hand om 13 juli. Margareta G har pratat med 

Hisveds. De tar tacokvällen 6 juli. Ulla Mortimer försöker hitta någon att ha tillsammans med den

20:e juli. 



10. Rapporter
- Köksfrågan; ärendet hos Arvsfonden upp till beslut 7 juni!
- Ansökan till kommunen om anläggningsbidrag på 5000kr för föreningslokal, uthus och 

smedja skriven och inlämnad av Margareta Göllas.
11. Övriga frågor:

1. Uthyrning: Regler för uthyrning. Om man vill hyra lokalen ett visst datum och vill ställa 
iordning lokalen dagen innan måste man hyra även det datumet. Ska städning ske dagen 
efter uthyrningsdatumet ska det datumet också bokas. Betalning ska ske alla dagar lokalen 
utnyttjas (även iordningsställande och städning). Ulla kontrollera städningen efter 
uthyrning. Erik Lindqvist ordnar så att alla styrelsemedlemmar får avisering via 
Googlekalender.

2. Roddbåt i Sillen: Gösta Anderssons dotter har skänkt en roddbåt till Anders Göllas i utbyte 
mot att bygdeföreningen får tillgång att utnyttja den. Föreningen vill hyra ut den och Anders
kan sköta uthyrningen. Margareta kollar hur många som ryms i båten inför prissättning av 
båthyra.

3. Fråga från Nina Östman: Många vill se filmen Hälsingegårdar och Nina vill visafilmen igen 
och då på bygdegården i samarbete med bygdeföreningen.  Styreldsen beslutar att Nina får 
låna lokal kostnadsfritt med får sköta filmvisning och försäljning av fika i egen regi. Hon får 
låna lokalen 9:e och 23:e juli, alternativt den 16:e juli. Hon måste boka med föreningen 
innan hon lånar lokalen.

4. Brandsläckare till byggnaden behöver införskaffas. Två stycken är lämpligt. En till stora salen 
och en till lilla salen. Erik Lindqvist kollar med Nils- Erik Falk om eventuella tidigare avtal och 
om det går att köpa billigare via Bygdegårdsförsäkringen. 

5. Margareta G kollar resursgruppens arbete, hur långt de kommit och hur mycket pengar de 
förbrukat.

6. Ny ersättare för suppleant Maria Märges behöver tas in. Styrelsen försöker hitta lämpliga 
personer.

12. Nästa möte: Nästa möte är 12 juni, kl 18.45.

Margareta Göllas Ulla-Britt Edlund Norberg
ordförande sekreterare

                                                         


