
Föredragningslista, styrelsemöte tisdag 12 juni 2018, kl 18.45 på bygdegården

1. Mötets öppnande, närvarande: Margareta G, Ulla-Britt, Mimmi Lange, Nils-Erik, Erik, Pär, Ulla 

M, Margareta E

2. Godkännande av dagordningen  - Godkänd

3. Protokoll från föregående möte (med underskrifter till sekreteraren):  Överlämnat  till 

sekreterare

4. Ekonomisk uppföljning: ca 130 000 kr i kassa, inga lån, övriga detaljer se bilaga från  Nils-Erik.

5. Beslutet från Arvsfonden: Vi har fått beviljat bidrag på 436 000 kr, i vår ansökan ansökte vi om 

en total summa på 1 050 000 kr. Om vi ska få pengarna så måste vi göra en finansieringsplan. 

Finnanseringsplanen måste vara inne inom 18 månader. Byggnationen skall vara klar inom två 

år från beviljat bidrag. Vi har sedan ett åtagande om att under 10 års tid upprätthålla de 

aktiveter som ingår i vår ansökan. Allmänna arvsfonden kommer att göra uppföljningar för att 

se så att vi gör det aktiveter som beskrivs i ansökan. Vi måste ha fakturor upp till 1 050 000 kr 

att redovisa för arvsfonden. Ideelt arbete är bra för föreningen och få pengarna att räcka 

längre, men kan inte räknas som motprestation. Det ska finnas kvitton på köpta tjänster. 

Föreningen kan antagligen få till ett lån från banken på 300-400 000, så får vi försöka få in 

resten med egen insamling.

Nästa steg i projektet

a) Margareta kontaktar Ljusnan och meddelar dem att vi har goda nyheter i Långheds 

bygdeförening. Vi försöker få till ett möte på långheds bygdegård för att göra ett reportage 

om beslutet. Vi ska även skriva et”pressmeddelande” om att vi fått bidrag på 400 000 och 

att vi kommer att kalla till ett medlemsmöte för beslut. Den totala summan är 1 000 000 kr 

och bygdeföreningen måste samla in ca 600 000 kr. På medlemsmötet presenterar vi två 

förslag på hur vi vill ha det. 

b) Medlemsmöte den 29 augusti för att få beslut från övriga medlemmar.

c) Ulla sammankallar köksgruppen

6. Resursgruppens arbete; vad som är gjort och vad vill vi prioritera framåt?

Ledstång vid handikappramp - klart

Renovering av borden – klart

Nästa projekt

Nytt staket vid kolbullegrillen



Prioriterat - Bygga sopsäckställningar

Prioriterat - Bygga bort vikväggen, spika igen dörren

Prioriterat - Nya trappor vid boden, upphöjning som är minst 130 bred med trappor vid 

dörrarna

7. Uppföljning av aktiviteter (intäkter, deltagande m m)

- Hälsingegårdars dagar – Väldigt låg aktivet

- Vårstädning m m - 

- Brandsläckare – Vi behöver brandvarnare. Erik kan köpa tre stycken

8. Anslagstavlan i portalen – Projektet är i stå pga hantverkare

9. Kommande aktiviteter

-Tacokvällarna; 

6 juli - Hisveds, 13 juli - Ulla-Britt m fl, 20 juli - ?, 27 juli - Göllas, 3 aug - Nils Erik m fl

-Stora Hälsingegårdars stafett 4 aug; Om vi ska ha kaféet öppet så ska vi ha serveringen 

utomhus om det är fint väder. Men regnar det så ställer vi in. Tid 10:30 till 12:30. Det är även 

konstrunda samma dag.

-Kolmiletändning 17 aug, kl 18.30. Ansvariga?

29 augusti – Medlemsmöte  18:30 och bygga marknadsstånd 16:00

-Höstmarknaden 1 sept, kl 10-15   

27 oktober, Medlemsfest

10. Nyhetsbrev i juni? Här ska vi ha med information om projektet. Margareta G skriver brevet. 

11. Rapporter
- Den färdiga Tacofärsen finns i frysarna på bygdegården, hos Hisveds och hos Göllas.
- Marianne Falk beställer varor och de levereras torsdag (före tacofredag) mellan kl 11-12 till 

bygdegården. Ansvariga måste vara där och ta emot.
12. Övriga frågor

Resursteamet – klippa gräs inför tacokvällarna. Pär kollar upp med Ricky Fagerhov
Mia Åkesson vi ll kolla på stereon och köket kommande helg. Mia får kontaktuppgifter till Ulla 
mortimer.

13. Nästa möte; Nästa möte är 6 augusti kl 1845?    

 

                                                         


