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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 161114 

Plats: Länna Skola 
 
Närvarande:  
Ordförande: Andreas Almstedt 
Ledamöter: Susanne Aringskog (Kassör), Magnus Thibblin (led), 
Suppleant: Malin Elinder 
Roger Larsson (kopphagsgruppen), Pia Boström (kopphagsgruppen), Marianne Nilsson(kopphagsgruppen), 
Thomas Romppala (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 Malin Elinder.  

§5. Grupprapporter 

Kopphagengruppen 
 
Kopphagengruppens förväntningar på styrelsen var en punkt som Andreas tog upp för att få 
klarhet i vad styrelsens uppdrag skall vara för att hjälpa Kopphagsgruppen i deras arbete då Per 
slutat som samordnare. Malin talade om hur hon sett på sitt uppdrag under året, ursäktade sin 
bristande framförhållning kring mötesinbjudningar, men efterfrågade en lägre kravnivå när det 
gäller engagemang i byalaget eftersom hon tror att för höga krav gör att många värjer sig mot 
att engagera sig överhuvudtaget. Diskussionen resulterade i att Pia och Marianne fick i uppdrag 
att skriva en årskalender där det framgår när de tycker att Kopphagengruppens olika aktiviteter 
ska börja planeras. Mötesdeltagarna enades om att Kopphagengruppens möten fortsättnigsvis 
ska samköras med styrelsemötena och att mötena därför tidsmässigt ska anpassas efter 
Kopphagens planeringsbehov (i största möjliga mån).  Malin lovade att skicka över den 
årsplanering hon tidigare gjort för styrelsearbetet.  
Diskussion om hur arbetet skall fortsätta resulterade även i att man enades om att syrelsen skall 
sköta bokningar av Kopphagen. 
 
Julmarknad 
Samling 2:a advent kl 13:30. 
Bemanning av kiosk delas upp i 2 pass. 
Susanne frågar Per om han kan hjälpa till med lotteri. 
10 st klara utställare 
Malin kollar med skolan ang. bakgrundsmusik 
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Marschaller har handlats in av Thomas R, Roger L tänder dessa med hjälp från andra samt tänder grillen 
Malin har pratat med skolan om luciaåg. 
All bakning kommer från Pia, Marianne och Karl-Axel 
Greger fixar eldkorgar. 
Skylt vid infarten monteras och om plogning blir aktuellt fixar Roger L det. 
Andreas fixar småskyltar för Funbo, Länna och Almunge. 

 

Fibergruppen  

Fiberfesten är betald och klar med restaurangen.  

Skolgruppen 

Inget att rapportera 
 

Plan-och trafikgruppen (Bygg-)  

Mimmi Skarelius har rapporterat om att byggplanerna har tagits över av företaget ”Bo Klok” för vidare 
projektering då något angående tidigare VA-projektering inte fungerat.  

 
Hemsidangruppen 

Andreas frågar Sture Larsson om enkla kartunderlag digitalt.  
 
§6. Övriga frågor 
 
§7. Datum för nästa möte  
Andreas kallar till nästa möte i början av januari då årsmötet skall börja planeras. 
 
 
§8. Mötets avslutande  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
Andreas Almstedt 
 
 
Justeras 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
Andreas Almstedt, ordförande 
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………………………………………………….  ……………………………………………………    
Susanne Aringskog    Malin Elinder 


