Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 170110
Plats: Länna Skola
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Thomas Lugnet (led), Martina Olofsson (led), Emil Ekman (suppl.) Malin Elinder (suppl.)
Frånvarande: Susanne Aringskog (kassör), Magnus Thibblin (led),

§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 Martina Olofsson och Andreas Almstedt.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen
Ingen från gruppen närvarande, men Malin rapporterade att julmarknaden inbringat 3000 kr. Ett antal
personer har i dagarna betalat in bidrag till dansbanegolvet. Totalsumman ligger runt 50 000 kr.
Swingkatten kommer att ge besked om sitt eventuella sponsringsbidrag efter sitt styrelsemöte i januari.
Fibergruppen
Fiberarbetet har stått stilla ett tag, men Matts har efter flertalet kontaktförsök fått tag på Optomeras VD
och de beklagar förseningen och säger att arbetet påbörjas denna vecka och beräknas vara klart innan
månadens slut. Malin lovar att lägga upp denna info på hemsidan.
Skolgruppen
Inget att rapportera annat än att baracken som hört till skolbyggnaden under många år nu tagits bort
och skolan genomgår en lokalmässig omorganisation.
Plan-och trafikgruppen (Bygg-)
Inget att rapportera förutom att det är ett ”Åtgärdsplansmöte” på kommunen den 16 februari. Malin och
Andreas ska försöka gå. Det är dagtid.
Malin nämner att Reio i Lännalöt efterfrågat en namninsamling för hastighetssänkande åtgärder i Löt.
Kanske något för årsmötet?
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Hemsidangruppen
Malin ska kontakta David Örtqvist och höra om han vill vara med i nästa års styrelse med fokus på att
uppdatera hemsidan. Martina lämnar styrelsen och gruppen p g a flytt till Luleå.
§6. Årsmötet
Styrelsen beslutar att årsmötet blir måndagen den 20 mars klockan 19.00. Malin kollar om det går att
vara i Kapellet i Löt. Martina skickar över förra årets inbjudan till Andreas som skriver och trycker en
inbjudan i tid till utdelningen som ska ske senast 20 februari.
Thomas väljer att inte fortsätta styrelsearbetet p g a för lite tid. Martina lämnar styrelsen efter årsmötet
pga flytt till Luleå. Andreas, Emil och Malin sitter gärna kvar. Magnus och Susanne är inte närvarande,
men Malin och Andreas ska höra med dem. Malin får i uppdrag att kontakta David Örtkvist och fråga
honom om han vill gå med i styrelsen. Andreas kontaktar Svante, som tydligen uttryckt intresse förra
året. Ingen särskild gäst planeras att bjuda in detta år.
Andreas ber Pia och Marianne att skriva en kort verksamhetsberättelse för Kopphagengruppen. Matts
Back ombeds skriva för Fibergruppen. Malin skriver om Skolgruppen, Hemsidegruppen och Plan- och
trafikgruppens arbete.
Andreas kollar om möjlighet att låna projektor.
§8. Datum för nästa möte
Malin, Susanne och Andreas träffas på ännu obestämd dag för att gå igenom de dokument som krävs
inför årsmötet. Nästa möte blir årsmötet den 20 mars.
§9. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………..
Malin Elinder
Justeras

……………………………………………….
Andreas Almstedt

……………………………………………….
Martina Olofsson
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