Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 160217
Plats: Länna skolas matsal
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Emil Ekman (led), Thomas Lugnet (led), Malin Elinder (kassör)
Gäster: Martina Olofsson, Susanne Aringskog
Frånvarande: Dragan Djordjevic, Emilie Tingström
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Thomas utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Malin.
§5. Grupprapporter
Fibergruppen – Arbetet fortskrider enligt plan. Matts Back uppdaterar löpande med nyhetsbrev per mail
(senast 160214).
Kopphagengruppen – För att säkerställa Kopphagens fortlevnad och utveckling efter Pers utträde,
beslutade styrelsen att vid behov organisera administrationen av arbetet med Kopphagen under det
kommande året, med målsättningen att ge en energikick och få igång nya förmågor. Malin erbjöd sig att
leda denna insats.
Skolgruppen – Inget att rapportera
Plan-och trafikgruppen


Ett antal arbetspunkter kvarstår enl. tidigare protokoll. bl.a. beträffande busskurer.

Hemsidegruppen – Behov av kompletteringar av info. gällande Fiske- och Tennisföreningarna. Martina
har lagt till en funktion för anmälan till prenumeration på byalagets nyhetsbrev.
§6. Fiberkabelfestkommitée
Matts Back kommer att informera om sin fiberfestidé vid årsmötet. Styrelsen förbereder lista för
intresseanmälan (Martina).
§7. Brev från Lännabo
Thomas har haft kontakt med Stig Björgården ang. hans förslag till uppsnyggning av markområden, och
blivit överens med honom att nästa steg skall vara att han ombesörjer kartunderlag som visar markägar-
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förhållandena för det aktuella området. Byalaget kan sedan bevaka denna fråga inom ramen för
kommande diskussioner om utbyggnadsplanerna i Länna.
§8. Årsmötet
Årsmötet äger rum mån 21 mars 2016, kl. 19:00 i Kapellet, Lännalöt.
Arbetsfördelning gicks igenom.
Utdelning av inbjudan skall ske senast sön. 21 feb. Mötesdeltagarna får ansvar för utdelning i följande
områden:
Malin: Marmarundan från Tennisbanorna till Tysktorp + delar av Kinsta
Andreas: Löt och Myskdalen
Susanne: Bibacken, MalmJerkersväg och Malmen
Emil: Bruksgatan (från Kinstavägen till Länna skola, söder om v 282)
Martina: Kalle Blanks väg
Thomas: Lärkstan till Länna gård och husen därikring.
De inbjudna gästerna Mimmi Skarelius (Uppsala Kommun) och Sven Uhlås (fd. Leader Upplandsbygd)
kommer att ges tid för sina presentationer integrerat i årsmötesagendan under resp. arbetsgruppspunkt.
Info. bord ordnas där även listor för intresseanmälan kan läggas fram. Thomas ordnar klammerplattor för
deltagarlistor. Martina tar fram deltagarlistor med rutor där man kan kryssa i intresseområden, med
fokus på Kopphagen och Fiberfest.
Vi skall försöka att visa hemsideinnehåll aktivt under årsmötesgenomgången.
Malin kontaktar Reijo ang. hjälp med kaffekokning. Andreas handlar kaffebröd.
Valberedningsförslag fastlades.
Malin skickar ut verksamhetsberättelsen för granskning via mail när den är klar.
Malin rapporterade att föreningens ekonomi i stort sett följer fastlagd budget.
§9. Övriga frågor
Malin följer upp ang. avtal med Upplandsstiftelsen.
§10. Datum för nästa möte
Nästa möte blir konstituerande styrelsemöte mån. 21 mars efter årsmötet.
§11. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………..
Thomas Lugnet
Justeras

……………………………………………….

……………………………………………….

Andreas Almstedt, ordförande

Malin Elinder
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