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Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 190603 

Plats: Davids veranda 
 
Närvarande:  
Ledamöter: Malin Elinder, Magnus Thibblin, David Örtqvist, Susanne Aringskog, Malin Elinder 
Frånvarande: Andreas 
Gäster: Thomas Romppala och Roger Larsson 
 
§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 Susanne och David.  

§5. Grupprapporter 

Kopphagengruppen 
 
Uthyrningen till Ekumenisk gudstjänst inbringade ca 500 kr genom fika (självservering).  
Uthyrt till släktförening under söndag fm. 250 kr.  
 
Soporna var borttagna men inga nya påsar är insatta efter Barnens Marknad. En 25 l dunk saknas. 
Thomas har köpt in en ny 20 L dunk, vi enas om att han köper ännu en ny. Totalt ska det då finnas 3 st.  
 
Midsommarfirandet 
 
Inbjudningarna klara och går ut denna vecka, så snart som möjligt.  
Bibacken T.o.m ”Oleruds”  ca 130 st             David    
Löt/Myskdalen ca   65-70                   Magnus 
Lärkstaden/Länna Gård   ca 85                    Andreas  
282:an/ Bruksgatan mm  ca 50             Emil    
Marma    ca 15   Anna-Maria 
Ulvs-Väsby   ca 40  Malin   
 
Mailinbjudan skickas av Malin 
Eva-Terese lägger ut på FB 
David har lagt ut på hemsidan. 
Skyltar för midsommar ska upp vid korsningen (Roger fixar) 
 
Susanne och Malin går till Kopphagen och styr upp med märkning av lådor, instruktioner och prislappar 
etc. Inventerar muggar, fat, skedar, servetter, våtservetter etc.  
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Presenter till fiskdammen inköpta ( Slime, stenkulor mm). 20 kr lämpligt pris. 
Kaffe till kaffelotteriet fixat.  
Glassen från Holmen är fixad.  
Hämta ris i Gäddviken vid Källberga. 
Inköpen fixas av Roger och Thomas. 
 
Per, David, Thomas och ev. Magnus hjälps åt med oljning av golvet. Bestämmer själva datum. 
 
Bakning: David (kladdkaka), Malin (rabarberkaka) – avstämning när vi fått in anmälningar. 
Bemanning: Lotta kommer vid 15. Roger finns på plats från 13. 45. Susanne och Per kan hjälpa till. David 
om han är hemma.  Malin är borta. Andreas? 
 
Vilka andra kan hjälpa till: 
Lena Moberg har anmält sig.  
 
Avstämning kring bemanning och inköp lördag 15/6. Susanne får kassan från Malin innan hon åker. 
 
Invigningsfest för dansbanan? 
Diskussion kring gravering av brädor. Bör vara klart före ev. invigningsfest. Ca 36 brädor ska graveras 
med namn. Roger kollar rimligheten i detta. Om ej gravering är rimligt får det bli en plakett.  

  
§8. Datum för nästa möte  
 
Nästa möte blir sannolikt i mitten av augusti.  
 
§9. Avslutande 
  
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………….. 
Malin Elinder 
 
Justeras 
 
 
………………………………………………   
Andreas Almstedt, Ordförande 
 
 
       
……………………………………………….   ……………………………………………… 
Susanne Aringskog    David Örtqvist 
     


