Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 160524
Plats: Länna skolas matsal
Närvarande:
Martina Olofsson (led), Susanne Aringskog (led), Thomas Lugnet (led), Emil Ekman (suppl), Malin Elinder
(suppl)
Gäst: Matts Back (del av tid)
Frånvarande: Andreas Almstedt (ordf), Magnus Thibblin (led)

§1. Mötets öppnande
Malin förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötesordförande
Malin utsågs till mötesordförande
§4. Mötessekreterare
Thomas utsågs till mötessekreterare.
§5. Protokollsjusterare
Att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet utsågs Susanne.
§6. Fiberkabelfestkommitée
Matts Back deltog i diskussion kring genomförande av den föreslagna festen. Vi kom fram till att det
bästa verkar vara att hålla till på Länna Bruk och låta Nicos ansvara för matarrangemanget. Han har
bekräftat att han kan få ihop en meny för 200 kr och idéen är att biljetter skall förköpas för 300 kr och att
överskottet som kan bli max 100 kr per biljett skall gå till satsningar i Kopphagen. Ev. Lotteri eller
liknande skulle kunna inbringa mer pengar till Kopphagen. Preliminärt datum: lör. 27/8.
Malin får i uppdrag att sammankalla ett arbetsgruppsmöte med Matts, Martina, Nickos, och någon ur
Kopphagengruppen så snart som möjligt. Viktigt med tidig marknadsföring!
§7. Rapporter från arbetsgrupperna
Fibergruppen
 Matts Back meddelade att arbetet fortskrider enligt plan.
 Utbyggnaden i Löt beräknas bli klar i år.
 I Myskdalen återstår att finna lösning för framdragning längs vägen. Roger Nordberg driver
denna fråga.
Kopphagengruppen
 Per gjorde en uppskattad presentation av gruppens arbete vid Landsbygdsforum den 10 maj.
 Städdag 2 genomfördes i lördags (21/5).
 Det finns möjlighet att söka utvecklingscheckar. Kopphagengruppen uppmanas att komma med
idéer som kan användas för ansökan.
Skolgruppen
Inget att rapportera
Plan-och trafikgruppen
Inget att rapportera
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§8. Brev från Lännabo
Det kom ett mail från nyinflyttad i Ulvs-Väsby med önskemål om kartor på hemsidan med utmarkerade
vandringsleder/promenadstråk i Lännaområdet. En idé om att sammanföra äldre Lännabor som kunde
visa de nya lederna för nyinflyttade föreslogs också. Med anledning av detta har Andreas kontakat Sture
Larsson och Länna IF som var mycket postitiva till idén. De föreslog att ett antal (nya) promenad- och
löpslingor för bygdens friluftsliv skulle kunna iordningställas och att Länna IF, Byalaget och Holmen
tillsammans skulle kunna söka Leader-checkar för detta. Sture åtar sig att dra i detta. Sture skriver: ”Om
allt arbete sker ideellt så borde det kunna bli några kronor till Länna IF och Byalaget att dela på.”§9.
Övriga frågor
Utdelning av inbetalningskort snarast möjligt, då utskicket innehåller info. om skolans basar den 29/5.
Utdelningsplanen behöver rekonstrueras.
§10. Datum för nästa möte
Nästa möte blir mån. 13 juni kl. 20.00 i Kopphagen.
§11. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………..
Thomas Lugnet

Justeras

……………………………………………….
Malin Elinder, mötesordförande

……………………………………………….
Susanne Aringskog
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