Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 171115
Plats: Hemma hos David Örtqvist
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Magnus Thibblin, David Örtqvist, Malin Elinder
Besökare: Roger Larsson och Thomas Romppala
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Malin Elinder utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Till justerare av mötesprotokollet utsågs Magnus Thibblin och Andreas Almstedt
§5. Rapporter från arbetsgrupperna
Kopphagengruppen
Julmarknad 10/12
Genomgång av bordssituationen. 4 som tackat ja. 4 som är på lut och ytterligare ett gäng som Andreas
och Malin ska kontakta.
Roger och Thomas fixar marschaller och lampor. De handlar också enligt den inköpslista som Pia och
Marianne skrivit och som Malin skickar ut på mailen. Glutenfritt fika inhandlas liksom 100 st lotter.
Pia och Marianne och co. ska tillfrågas om de kan tänka sig att hjälpa till. Malin kan vara på plats, liksom
Roger, Thomas, David, Andreas och Magnus. Susanne?
Kan Greger fixa ved? Om inte fixar Thomas och Roger det.
Thomas köper in marschaller från nätet. Dubbelt så mycket som behövs så att det även kan säljas.
Återstående uppgifter:
Baka mjuk saffranskaka
Ta med vatten
Ta fram bord till utställare
Tänd elden och håll den brinnande
Stå i lotteriet (1)
Stå i kiosken (2+2)
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Malin förbereder en intresselista för de som vill hjälpa till med byggande och rivande av dansbanan som
kan ligga i kiosken.
Inbjudan till julmarknad måste fixas och dela ut. Malin fixar filen. Andreas, Magnus och ev. Malin skriver
ut. Utdelning sker senast helgen före marknaden.

Dansbanan
Rivning av dansbanan sker lördagen den 13 januari. Motorsågar och tigersågar efterfrågas. Folk raggas
på julmarknaden genom intresselista och muntlig uppmuntran/övertalning.
Fibergruppen
Ingen uppdatering. Andreas skickar iväg en fråga till Matts.
Skolgruppen
Inget nytt.
Bygg- och trafikgruppen
Länna Byalag valde att inte skriva något remissyttrande för ”Regional cykelstrategi för Uppsala län”.
Hemsidegruppen
David ska å Fiskeföreningens vägnar skriva om vandringsmusslan som man inte vill ska spridas till Lötsjön
från Nedre Långsjön där den redan finns. Båtar som flyttas mellan sjöarna måste spritas eller ligga
torrlagda i en vecka. Länsstyrelsen är kontaktad.
§8. Datum för nästa möte
Nästa möte tisdag 16 januari.
§9. Mötets avslutande
Vid protokollet
……………………………………………..
Malin Elinder
Justeras

……………………………………………….
Magnus Thibblin

……………………………………………….
Andreas Almstedt

……………………………………………….
Magnus Thibblin
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