Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 191008
Plats: Malins köksbord
Närvarande:
Ledamöter: Malin Elinder, Magnus Thibblin, David Örtqvist, Susanne Aringskog, Malin Elinder
Anna-Maria Wremp, Andreas Almquist
§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 ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Magnus och David.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen
Sponsorskyltarna
Roger Eriksson har graverat in namnen på de som sponsrat dansbanegolvet och har tillsammans med
Roger och Thomas satt upp dem på väggen vid sidan av scenen. Ser fint ut! Det blev inte någon
invigningsfest i somras eftersom sponsorskyltarna inte var klara och engagemanget lågt.
Uthyrningsverksamheten
Uthyrning av Kopphagen har inbringat lite drygt samma summa som förra året. Lyckat bröllopsfirande
helgen den 15e augusti. Swingkatten hade som vanligt sitt arrangemang den sista helgen i augustioch
trots ovanligt lite folk var det lyckat.
Julmarknad söndag 8 december
Andreas kollar datum för att sätta in annons i Lokalsvepet i decemberutgåvan.
Malin skickar ut en mailförfrågan till förra årets utställare innan hon åker till Nya Zealand i början av
november.
Skicka ut ett mail och be om bemanning? Efter nästa möte då det är klarare om det saknas folk.
Kiosken bemannas ca kl.14.15-17.30, öppen mellan kl.15 och kl. 17.
Träffas 13.30 för att tända marschaller?
Bemanning: David, Anna-Maria, Roger? Thomas? Andreas? Susanne? Magnus?
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Lars Waldestrand till lotteriet? Malin mailar och frågar.
Väg - trafikgruppen
Namnförslag för nya området längs Kalle Blanks väg är inlämnade till kommunen i slutet av augusti. Vi
gick ut med en förfrågan och
Serviceprojektet
Förfrågan om elektronisk anslagstavla från Kornelia Johansson. Styrelsen är skeptisk till värdet av det och
Återvinningsstationen – kontakta kommunen angående status.
Detaljplanen – var står den?
§8. Datum för kommande möten
Kommande möte 4 november (hos Andreas) och 2 december (ej bestämt plats) kl. 20.00.
Andreas bjuder in Roger och Thomas till november-mötet.
§9. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………
Malin Elinder
Justeras
………………………………………………
Andreas Almquist, Ordförande

………………………………………………
Magnus Thibblin

………………………………………………
David Örtqvist
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