Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 150114
Plats: Länna skola
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Emil Ekman (kassör), Malin Elinder (sekreterare), Matts Back (led)
Frånvarande: Emilie Tingström (suppl.) Thomas Lugnet (suppl.)

§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Malin utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordförande justera mötesprotokollet utsågs Matts
§5. Planering inför årsmötet 2015
Det beslutas att årsmötet kommer att hållas onsdagen den 18 mars klockan 19.00 i Länna skola. Det är
kontrollerat att datumet inte krockar med Länna IFs årsmöte.
Tema för årsmötet återstår att slutgiltigt bestämma, men Malin och Andreas har bokat in ett möte på
kommunen den 22/1 med Mimmi Skarelius (landsbygdsstrateg) och Erik Pelling (kommunalråd med
ansvar för landsbygdsfrågor) angående ett ev. pilotsamarbete kring en lokal utvecklingsplan. Mimmi och
Erik är inbjudna (och har preliminärt tackat ja) till årsmötet och om mötet den 22e känns bra så kommer
årsmötet att handla om hur Länna skulle kunna arbeta med kommunen kring en lokal utvecklingsplan.
Malin och Andreas har förberett nedanstående valberedningsförslag för nästa års styrelse.
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Övriga i styrelsen tycker förslaget ser bra ut. Andreas och Malin ska fortsätta arbetet med att ragga 2
suppleanter samt kontakta valberedningen för 2013 och se om de kan tänka sig att även vara valberedning
inför 2015.
Andreas och Emil ska ta tag i redovisningen. Micke Sälling har kontaktats men inte svarat. Lars
Blanksvärd eller Mikael Elinder finns som resurser att kontakta vid behov. Det beslutas att redovisningen
ska vara klar senast 18 februari så att den kan skickas till revisorerna i god tid före årsmötet.
Det beslutas att årsmötesinbjudan ska skrivas och delas ut senast 18 februari. Andreas åtar sig att fixa 400
utskrifter + två affisher senast 13/2. Inbjudan skickas även ut via mail (Malin). Utdelningslistan justeras
av Malin.
Det beslutas att styrelsen ska föreslå till årsmötet att höja medlemsavgifterna för 2015 från 30 till 50 kr för
enskild medlem och från 60 till 100 kr för familjeavgift. Avgiften har legat på samma nivå i många år och
en förbättring av hemsidan kan komma att kräva lite mer månatliga kostnader.
Verksamhetsberättelsen är påbörjad och färdigställs av Malin. Matts skriver om Fibergruppen och Plan- &
Bygg-gruppen. Per Lundberg har redan lämnat in verksamhetsrapport för Kopphagengruppen. En
verksamhetsplan för 2015 ska skrivas inför nästa år. Malin fixar detta.
Projektor och presentation fixas av Malin eller Andreas. Matts tar med projektorduk.
§6. Landsbygdsforum
Malin har anmält två personer till Landsbygdsforumet den 4 februari. Det beslutas att Andreas och Emil
deltar för Länna byalags räkning. Malin åtar sig att vidarebefordra inbjudan till Emil.
§7. Hemsidan
Andreas presenterar en tanke kring att Byalaget skulle kunna starta en Facebook-grupp för Plan- och
Bygg-gruppen, i likhet med den som finns för Kopphagengruppen. Det skulle kunna vara snabbt att få en
sådan sida på plats och den skulle sedan enkelt kunna länkas till en ny hemsida när en sådan kommer på
plats. Det beslutas att ambitionen om en ny hemsida ska finnas med i verksamhetsplanen och diskuteras på
årsmötet.
§8. Övriga frågor
Matts informerar styrelsen om att han kommer att kontakta Erik Pelling angående strulet med
vägföreningen i Bibacken, men att det har inte något med Byalaget att göra.
§9. Datum för nästa möte
Nästa möte hålls 10 februari kl.19.00 i Länna skolas matsal.
§10. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
……………………………………………..
Malin Elinder
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Justeras
……………………………………………….
Andreas Almstedt, ordförande

……………………………………………….
Matts Back
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