Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 160613
Plats: Länna skolas matsal
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Susanne Aringskog (Kassör), Magnus Thibblin (led), Martina Olofsson (led),
Jan Grönlund (kopphagsgruppen), Karl-Axel Hellqvist (kopphagsgruppen), Roger Larsson
(kopphagsgruppen), Pia Boström (kopphagsgruppen), Marianne Nilsson(kopphagsgruppen)
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Andreas utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Susanne Aringskog och Magnus Thibblin.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen
Midsommar står för dörren;










Priser till fiskdammen måste köpas in fler av, det finns just nu totalt 110st (25st såpbubblor från
Malin, 25st priser från förra året och 60 såpbubblor från Thomas R.) Det fattas 40st och det
köper Thomas Romppala.
Malin ska baka Kladdkaka inför Midsommar, kontakta Marianne för recept. Övriga som bakar är
Pia (Rabarberpaj x2, Karl-Axel kladdkaka och Roger gör Gluten-/Laktosfri)
Det behövs inte hyras släp för att rensa inför Midsommar.
Gunnela Gustavsson har mailat till Byalaget om hur en tänkt insamling till kopphagens golv skulle
kunna gå till. Idén har varit uppe som förslag vid ett tidigare möte; förslaget är att personer ska
kunna köpa en egen planka till golvet. Tanken är god och ska utredas. Thomas Romppala får ta
fram pris på vad en golvplanka kostar så att besökare redan till midsommar kan köpa in sig. Till
midsommar behövs även någon person som kan ha hand om försäljning av detta. En prototyp av
planka skall finnas som försäljningsmaterial, Roger Larsson undersöker.
Tält till de som sjunger och spelar vid midsommarstången skall finnas, Roger Larsson fixar det.
Susanne ser över swish som betalningsmedel.
Roger Larsson sätter upp skylt ang. midsommar på tavlan vid infarten med rätt datum.
Andreas kontaktar Per för att få dokumenten med prislista och inbjudanutskicken. Om tid finns
gör Martina om layouten och lägger upp inbjudan på hemsidan och mailar ut till prenumeranter
inför midsommar. Karl-Axel annonserar även i Nöjesguiden.
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För övrigt skall alla som har folk som har nyckel till Kopphagen skicka namn och nummer i vändande mail
så att det kan läggas upp på hemsidan, så ev. hyresgäster har back-up nummer att ringa om det inte går
att nå Malin.
Arbetet med att undersöka ”Utvecklingscheckar” från LEADER för att få pengar till golvet får vänta till
senare i höst, just nu finns inte tid från någon.
http://www.upplandsbygd.se/sok-utvecklingscheck/

Fibergruppen
Fiberfesten planeras till den 27 augusti på Länna bruks restaurang, Malin och Martina har gjort en
inbjudan som visades upp. Entré kostar 290kr, i det priset ingår en buffé för 200kr och resterande 90kr
går till Koppahagen. Under kvällen kommer Matts Backs band stå för underhållningen. Kopphagsgruppen
kommer bistå med folk till att plocka disk, sälja vin-lotter, försäljning och skötsel av entré och
entrébiljetter. Inbjudan kommer läggas in på hemsidan och mailas ut till de som prenumererar.
Frågor kom gällande återfyllning av grävning i asfalten vid bland annat Bibacken, vem sköter det och när
sker det? Går det att ordna nått tillsvidare från Optimera? Frågan är mailad till Matts Back.
Skolgruppen
Inget att rapportera
Plan-och trafikgruppen (Bygg-)
Inget att rapportera
Hemsidangruppen
Andreas mailar Sture Larsson för att få information om hur det går att söka pengar till promenadstråken.
§6. Övriga frågor
§7. Datum för nästa möte
Nästa möte blir inför Swingkatten Mån. 15 Augusti kl.19.00 i Kopphagen.

§8. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………..
Andreas Almstedt
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Justeras

……………………………………………….
Andreas Almstedt, ordförande

……………………………………………….

……………………………………………….

Susanne Aringskog

Magnus Thibblin
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