Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 180822
Plats: Hemma hos Malin
Närvarande:
Ordförande: Andreas Almstedt
Ledamöter: Malin Elinder (suppl.) Magnus Thibblin (led), David Örtquist
Frånvarande: Emil Ekman
Gäster: Roger Larsson, Thomas Romppala (Kopphagengruppen) och Susanne Aringskog
§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 David.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen
Gruppen (som nu består av Thomas och Roger) har tillsammans med ett antal andra hjältar jobbat
oerhört hårt under sommaren för att få golvet i ordning. Styrelsen ska uppmärksamma detta på något
sätt. Får diskuteras på nästa möte. Gruppen som helhet behöver folk, se separat punkt.
Räckena är nästan klara. Återstår kryssen och ingravering av sponsringsnamn.
Midsommar
Malin ska sammanställa inkomsterna från midsommar och sätta in dem på banken. Totalt ca 10 000 kr i
vinst. 3570 inkomster från Swish.
Swingkatten 25/8
Thomas och Roger säger att det är under kontroll. Dåligt med bemanning dock.
Malin kontaktar Swingkatten och meddelar att det behövs hjälp till kiosken. Hon frågar även om de har
någon idé om antalet förväntade besökare.
Tid: 10.00 – 17.00
David, Susanne och Magnus går ner några timmar var.
Malin bakar en plåt med kladdkaka. Birgitta bakar en plåt och Lotta bakar en. Thomas och Roger fixar
resten.
Inga andra grupprapporter
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§8. Kassörfrågan
Malin tar över det praktiska från Susanne. Fakturera de evenemang som varit: Kunskapsskolan,
Swingkatten. Thomas är noga med att spara alla kvitton från bygget. Malin har fått en del.
§9. Behov av folk
Behovet av fler engagerade i Kopphagengruppen (framförallt) diskuterades. En idé om att göra specifika
grupper med personer som ansvarar för en av årets tre arrangemang (midsommar, Swingkatten resp.
julmarknaden) diskuterades och det föreslogs att detta skulle diskuteras på årsmötet.
§10. Övrigt
•

Protokollen måste läggas upp på hemsidan. David fixar. Magnus skriver det protokoll han skulle
skrivit i maj.

•

Andreas har varit i kontakt med kommunens servicepunktsprojekts projektledare Dennis som vill
vara med på nästa styrelsemöte. Andreas bjuder in honom till det.

§11. Datum för nästa möte
Måndagen den 17/9 kl. 20.00. Andreas bjuder in Dennis från serviceprojektet.
Prel möte i oktober den 22/10 med fokus på julmarknaden.
§12. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

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

……………………………………………….
Andreas Almstedt

……………………………………………….
David Örtquist
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