PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 20190122
Närvarande: Kjell-Åke, Kenneth, Carina, Ingegerd, Anders, Lena, Werner, Katarina
1. Mötets öppnande
Ordförande Kjell-Åke hälsade alla välkommen till årets första styrelsemöte.
2. Genom gång av dagordningen som godkändes.
3. Föregående protokoll
Hade inte blivit skrivet. Kommer inom kort från Kjell-Åke.
4. Rapporter:
• Resultat från Julbazaren - hyfsat med besökare. Lena meddelande att hon vann en tomte. Grattis!
• Tomthultsångarna 40 stycken betalande, vilket ansågs bra.
5. Skrivelser
Inga inkomna.
6. Ekonomi
Anders redovisade det ekonomiska läget:
Swish: 26.653:Bank: 103.965:7. Rally 14 - 17 februari
Bokningar inkommen. Hjälp med frukost behövs, minst två/morgon. Kjell-Åke och Mona är klara.
FRUKOST
Fredag: Lena och Elke
Lördag: Kerstin, Mona och Kjell-Åke
Söndag: Vakans, bearbetning pågår.
STÄD-OCH BÄDDAG INFÖR RALLYBOENDET
13 februari kl. 10 - Lena, Ingegerd, Carina, Maria K ev. fler.
Återstår en lokal att färdigställa på torsdag den 14/2 eftersom Skytteklubben upptar en lokal under
onsdag.
Inköp gör Mona och Kjell-Åke.
Hembakat av Ingegerd och Lena.
8. Årsmöte söndag 24 februari kl. 16
•

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan tas fram av Kjell-Åke.

•

Valberedning Kent Kollfelt (och Mats Strandberg) har kontaktas av Kjell-Åke.

•

Dagordning tas fram av Kjell-Åke.

•

Smörgåstårta - Mona och Kjell-Åke beställer.

9. Aktiviteter
•

ÄtterArbett på Ramhea: 22/2 (Kjell-Åke), 15/3 (Lena, Carina och Ingegerd), 12/4 (vakans).
Melodikrysset: 9/2, 2/3 och 6/4.
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•

Anna Åström har lämnat en förfrågan till Carina om att få hyra lokal för hundträning. En timme i
veckan. Carina kontaktar henne och erbjuder lokal för 100:-/timmen.

•

Katarina bokar skolan från 9-11 augusti 2019. Observeras att den 9/8 är det Bingo och tillgång till
skolan kan ges först efter kl. 22.

•

Inköp av motionsband och bortförsel av det gamla. Nytt motionsband diskuterades; kostnad från
3.000:- - 8.000:-.

•

Nästa Byalagsnytt klart för print 25/1, utkommer med följande innehåll:
Kallelse till årsmöte.
Uppmaning att kontakta valberedningen om man vill göra en insats i styrelsen.
Gympan.
Aftas kaffe är på.
ÄtterArbett på Ramhea: 22/2 (Kjell-Åke), 15/3 (Lena, Carina och Ingegerd), 12/4 (vakans)
Melodikrysset: 9/2, 2/3 och 6/4
Grundkurs i Socialmedier med Gosia Bengtsson planeras under våren. Datum kommer.
Tack för granen Gunde i Ängsättra.
Påskrundan vara eller inte vara kommer att diskuteras på årsmötet den 24 februari.

•

Påskrundan 2019 vara eller inte vara? Efterlys intresserade funktionärer som vill vara delaktiga i
arbetsgruppen. Påskarrangemanget diskuterades - inget beslut. Är det dax att tänka om att göra
något nytt? Vi ska göra en efterlysning via Byalagsnytt.

•

Gardiner efterlyses-vita, ingen vet vart de har tagit vägen. På tal om gardiner så kommer Gunilla i
Näs att köpa nya gardiner till matsalen.

11.Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet med att påminna om att nästa styrelsemöte
är den x kl. 19.00 på Bygdegården.
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