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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 20190226
Närvarande: Kenneth, Ingegerd, Lena,Carina, Werner, Katarina
Ansvar
§1.

Mötets öppnande
Kenneth hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2.

Godkännande av dagordning
Godkändes.

§3.

Föregående protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.

§4.

Rapporter från tidigare aktiviteter Rally – sämre antal boende.
Avbokning i sista minuten.
Till nästa år: marknadsför vi separata sängplatser och annonserar
exempelvis på sociala medier på specifik rallysida. Viktigt att vi ser
till att får en klasul om att om avbokning sker efter en viss tid blir
man betalningsskyldig.
Målet för 2020 är ett bättre resultat.

§5.

Skrivelser
Inga inkommande

§6.

Ekonomi
Anders ej närvarande, ingen redovisning.

§7.

Kommande aktiviteter:
19 – 21 april KONST i PÅSK kl. 12 – 18
• Utvärderingsenkät – utställare tas fram av Katarina.
• Marknadsföringskanaler:
Affischer – Katarina frågar Kjell-Åke om han har möjlighet
att skriva ut affischer (till alla evenemang).
Annonser – Byalagsnytt, Sunnenytt, Torsbybladet,
Veckobladet och evenemangstips till VB.
FB-evenemang.
Blänkare om Galleri Träsmak i Byalagsnytt.
• 12/3 Bakdag: Ingegerd, Lena, Kerstin och Gunilla
(inköpsansvarig)
• Servering: Våfflor, kakor och kaffe. Bakgruppen bestämmer
priser. Inköpsansvarig = Gunilla. Funktionärer raggas på Aftas
kaffe.
• Lotteri och tombola fixar Mona.
• ”Döp påskkärringa”: Gunilla har ordnat en påskkärring. Lena
döper den. 10:-/gissning. Katarina gör en affisch.
• 10/4 iordningställande. Vi bjuder på fika.
Annonseras i Byalagsnytt.
14 april Pysseldag för hela familjen. Anmälan krävs senast 5 april.
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22 april kl. 15.00 By gudstjänst i Bygdegården
Jonas och Tobias Wärja musicerar. Ingen ansvarig utsedd.

—-

4 maj kl. 10.00 – Arbetsdag med kolbullar.
Kenneth kollar med Kjell-Åke om han vill vara med och steka kolbullar.
Förslag på att det även ska serveras korv med bröd. Mer diskussioner på
nästkommande möte.

Kenneth

11 maj kl. 15.00 Framtidsdag
En dag som ska fokusera på att ta fram ideér som kan utveckla Byalaget i
positiv riktning.

Katarina

Social medier – med Gosia Bengtsson.
Katarina kontaktar henne för mer information

Katarina

6 juni kl. 09.00 Gökotta med tipspromenad
Carina ansvarar för tipspromenaden.

Carina

23 november Julmarknad

——

Övriga förslag som kom upp
• Intensivkurs med internat: Jägarexamen. Carina kollar runt vad som
gäller och om det är en möjlighet.
• Uthyrning till hundträning - ta fram en prislista.
§8. Byalagsnytt
• Utdelare, vem kör var? Det borde finnas en lista på turerna. Kenneth
stämmer av med Kjell-Åke och presenterar på nästa möte.
• #2 – 18 mars ska nästa nummer komma ut i brevlådorna.
• Katarina kollar igenom protokollet och tar med aktuella evenemang +
återkommande aktiviter samt skriver ut 100 ex. Meddelar Ingegerd när det
är klart.
• Datum för utgivning: #3 – 18 april, #4 – 18 maj, #5 – 11 november
§9. Ansvarsområden ❙ Uppdatering av adresslista för styrelsen
• Ansvarsområden och gräsklippningsplista bordlades till nästa möte.
• Katarina uppdaterar adresslista för styrelsen.
Båda ska vid fastställande skrivas ut och sätts upp tillgängligt på anslagstavla
vid entrén.
Kenneth ska få en överlämning av Kjell-Åke. Bland annat behöver vi få veta
vart stadgarna och protokollpärmar m.m. finns.
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§10. Ordförande och Bygdegårdens framtid
Bordlades till nästa möte.
§11. Övriga frågor
Motions-/löpband till Flåset efterfrågades. Kenneth kollar priser till nästa
möte.

Kenneth

Dagordning kommer fr.o.m. nästa möte följa föregåendeprotokoll vilket sparar
pappersutskrifter och underlättar protokollförandet.

Katarina

Ideér som inte behandlades utan förvisades till
Framtidsdagen:
Hantverksrundan 2019
Hundutställning
Läger
Kulturskola – Pyssel
Idrottsskola – sommar i samarbete med Sunne kommun
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§12. Nästa kommande möten i Bygdegården kl. 19.00
• 10 april
• 7 maj
• 5 juni
• 13 augusti
• 3 september
• 8 oktober
• 6 november
• 14 januari
§13. Mötets avslutande
Kenneth tackade för visat intresse och avslutade mötet.

………………………………………………

………………………………………………

Vice ordförande

Sekreterare

Kenneth Andersson

Katarina Gåsste
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