
 

 

Styrelsemöte. Protokoll måndag 8 oktober 2018, kl 18 på bygdegården. 

1. Mötets öppnande, närvarande: Margareta Göllas, Ulla-Britt Norberg, Erik Lindqvist, Ulla 

Mortimer, Margareta Englund.  

Sekreterare för mötet: Margareta Englund. 

2. Godkännande av dagordningen  -  Godkänd 

3. Ansökan till Leader. Håkan Englund och Margareta Englund föredrar detta. De redovisar att 

LAG-gruppen på Leader utveckling Hälsingebygden har gett klartecken för vår ansökan på cirka 

1,8 miljoner kronor. Samtalet kring detta ledde till inbjudan till medlemsmöte enligt nedan: 

Text till inbjudan för medlemmarna onsdag 17 oktober. Läggs ut på sociala medier. Sprids 

även via nyhetsbrev och personliga kontakter med medlemmar. 

Superviktigt medlemsmöte! Vi har nu fått positivt besked på vår ansökan till Leader 

Hälsingebygden. Detta ger oss möjlighet att förverkliga ombyggnation och anpassning av 

våra lokaler samt utveckling av verksamheten.   

Nu träffas vi för att ta ställning till det fortsatta arbetet och hur vi löser kravet på 

egenfinansiering på 200 – 300 tusen kronor! Onsdag den 17 oktober klockan 18 träffas vi på 

bygdegården i Långhed.  

4. Medlemsmötet 29 augusti. Minnesanteckningarna har lagts ut på hemsidan samt som 

nyhetsbrev och läggs som bilaga till detta protokoll.  

5. Ekonomirapporten. Vi pratar igenom den som Nils-Erik har skickat till oss. Ser bra ut. 

6. Plåtslagarjobb vid entrén. Plåtslagaren föreslår att lagningen av röret behöver helst 

kompletteras med ett uppsamlingskärl för att förebygga kommande problem. Styrelsen 

beslutar att avvakta tills lagningen av väggen genomförs. 

7. Lagning av väggen. Nils-Erik har fått i uppgift att kolla ang att se möjligheten att ta det via 

föreningens försäkring.  Margareta Göllas kollar upp med Nils-Erik. Nästa steg är att få in 

kostnadsförslag.  

8. Medlemsfest 27 oktober/Halloweenfest. Vi är lite för få just nu men avvaktar lite till. Vi 

bedömer att det bör vara 40 deltagare. 

9. Julmarknad 1 december. Annonseras i evenemangskalendern. Vi utökar med tomte. Gröt och 

skinkmacka traditionsenligt. Knallar. Kicki Mantelänge håller i. 

10. Utvecklingsträff kring Stora Hälsingegårdarsväg på tors 11 oktober. Ulla kollar om ngn kan. 

  



 

 

 

11. Regler vid uthyrning. Hur ser vi på uthyrningskostnaden vad gäller förberedelser inför 

fest/bokning. Vi pratar igenom detta och kommer fram till att är det inte bokat dagen innan så 

är det ok att vara där utan extra kostnad men vill gästen vara säker på att få vara där på dagen 

innan så kostar det en dag till. Nyckeln hämtas på anvisad plats, efter klockan 18 då lokalen ej 

är uthyrd eller uthyrningsdagens morgon efter överenskommelse. Nyckeln återlämnas på 

samma plats. Ny skrivelse kring detta skrivs efter ombyggnation.  

12. Rapport: Elavtal. Vi vill gynna bygden och därför har vi knutit avtal med Helsinge Elhandel. 

13. Resursgruppens arbete. Resultatet av trappen vid loppisen blev väldigt bra. Kanske de kan 

hjälpa oss med trappen vid östra ingången. Margareta Göllas frågar dem. 

14. Biträdesavtal med Sveriges begravningsbyråers. Vill föreningen få veta vilka som skänker 

pengar till oss som förening så måste föreningen hantera GDPR. Styrelsen beslutar att inte 

hantera detta biträdesavtal utan kommer en gång per år gå ut till föreningens medlemmar och 

tacka för gåvor. Detta läggs till i styrelsens årsplanering. 

15. Nästa möte: Nästa styrelsemöte har vi i samband med medlemsmötet 17 oktober för 

summering och aktuella frågor. Nytt datum bestäms då.     

 

 

 

Ordförande: Margareta Göllas  T.f sekreterare: Margareta Englund  

                                                          


