Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 2020-02-18
Plats: Länna Skola
Närvarande:
Ledamöter: Magnus Thibblin, David Örtqvist, Susanne Aringskog, Andreas Almstedt, Malin Elinder och
Anna Maria Wremp.
Kopphagsgruppen: Thomas Romppala
§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 Malin och David.
§5. Grupprapporter
Lite snabb genomgång för Malin om vad som hänt när hon varit borta.
Kopphagengruppen
Thomas och Roger kommer inte vara kvar i Kopphagsgruppen eftersom arbetsbördan i nuläget är så
stor.Om det blir fler som kommer med i gruppen så kan de dock gärna tänka sig att vara med.
Diskussion om styrelsens och föreningens framtid
En snabb runda där alla får uttrycka sina tankar om sin position i styrelsen och vilka drivkrafter man har
för sitt engagemang. Generellt tycker alla att det är för mycket fokus på att få Kopphagengruppens
arbete att fungera och att det finns kraft för väldigt lite annat arbete i styrelsen. 90% av styrelsens arbete
är i nuläget att göra det som Kopphagengruppen tidigare gjort. Att driva frågor gentemot kommunen
vore önskvärt, men det är för få engagerade för att orka med allt. Tanken på att lägga ner föreningen p g
a bristande engagemang diskuteras, men samtidigt tycker samtliga att det vore olyckligt.
Kommande styrelse:
Andreas kommer inte att sitta kvar.
Magnus är intresserad att sitta kvar om styrelsearbetet skulle innebära mer kontakt med kommunen och
information/engagemang kring aktuella frågor och mindre pliktfyllt Kopphagsarbete.
David vill kliva av styrelsen men skulle gärna vara med i en Kopphagsgrupp om den skulle bestå av 8-10
personer. Kortare, spontana projekt för att förbättra trivseln i Länna engagerar honom mest.
Susanne är tydlig med att hon vill ha ett mål med vad som ska genomföras, annars känner hon sig
omotiverad. Hon kan tänka sig att sitta kvar i styrelsen. Har ett visst intresse för att samordna en
Kopphagsgrupp OM det blir tillräckligt många som hjälper till.
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Anna Maria kan sitta kvar och kan bidra med sina kunskaper inom kommunikation. Kanske för att locka
nya medlemmar.
Malin kan tänka sig att sitta kvar och ta ordföranderollen. Hon är beredd att göra ett ryck under
våren/sommaren för att försöka få ihop en livskraftig Kopphagengrupp. Hon tycker att Byalaget har en
viktig roll för bysammanhållningen och fungerar som en viktig plattform gentemot Uppsala kommun. Går
det inte att få ihop en grupp till Midsommar läggs firandet ner i år. Får vi inte ihop en fungerande
Kopphagengrupp och motiverad styrelse under året så får vi ta ställning till om föreningen ska läggas ned
eller göras vilande.

Inför årsmötet den 30 mars:
Vad ska locka folk för att komma? Malin kollar om information från Uppsala kommun. Andra idéer om
hur vi kan locka fler till mötet? Rikta oss mot nyinflyttade? All info om hur det ser ut med styrelsen ska
levereras på årsmötet.
Erbjuder sig inte minst ca 15 personer till Midsommar så ställs det in.
Det delas det ute en intresseanmälan om den Cykelfest som Andreas och Malin planerar att arrangera.
Inbjudan till årsmötet måste delas ut under vecka 9.
David
Magnus
Andreas
Anna Maria
Malin
Susanne

Bibacken
Löt/ Myskdalen
Lärkstaden/Lännagård
Längs med 282 och Bruksgatan bort mot skolan
Marma + bortre Kinsta
Kinsta

§6. Datum för kommande möten
Kommande möte blir årsmötet den 30 mars i Länna Skola.
§7. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat
Vid protokollet

……………………………………………
Andreas Almstedt (ordförande)
Justeras

………………………………………………
Malin Elinder

………………………………………………
David Örtqvist
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