Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 181022
Plats: Hemma hos Malin
Närvarande:
Tillf. ordförande för mötet: Malin Elinder
Ledamöter: Magnus Thibblin, David Örtquist
Frånvarande: Emil Ekman (suppl.) Andreas Almstedt
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 Magnus och David.
§5. Grupprapporter
Kopphagengruppen
Thomas konstaterar att budgeten för golvet har hållits med marginal. Ca 35 000 återstår och endast
utgifter för gravering kvarstår. Bra jobbat!
Julmarknaden
Andra advent 9/12. Kl. 15-17.
Bordsbokning – Malin tar ansvar för utställarna. Tre bord redan bokade.
Bakning – Saffranssockerkakor: David bakar 2 sockerkakor, Malin bakar en sockerkaka, Susanne bakar en
kaka, Andreas bakar en kaka? Räknar med ca 75-100 besökare.
Inköp – Roger och Thomas handlar mat och marschaller.
Lussetåg – Malin stämmer av med Trivselföreningen på skolan.
Annonsering – Styrelsen enas om att en annons räcker. Lokalsvepet vecka 47. Andreas fixar annonsen.
Sista dag för inlämning 1/11.
Inbjudan. Annonseringen kompletteras med en inbjudan i brevlådorna. Gör en inbjudan som även
inrymmer en uppmaning om att köpa sista brädorna till dansbanegolvet – Thomas menar på att det finns
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många som sagt att de vill ha en planka men inte betalat – och påminn även om medlemskap. Malin eller
Andreas fixar. Magnus och Andreas trycker. Hela gänget delar ut.
Jullotteri med skänkta gåvor + choklad. Thomas och Roger frågar Per Lundberg om han vill ansvara.
Bemanning: Malin, David och Susanne i kiosken. Per L i lotteriet? Thomas och Roger sköter grillen. Emil?
Andreas?
Luciatåget sköts av Trivselföreningen.
Magnus tar med David och tittar på ljudanläggningen i träden och letar uttag.
Bokningar
Malin rapporterar om att en helg redan är bokad i augusti, 16-18 av Peter Holgersson. På Peters fråga
om det finns ett 16 A uttag så svarar Thomas ja. Malin meddelar Peter.
Trafikgruppen
Malin rapporterar att en informationsnotis om de pågående “sidoområdesåtgärderna” som genomförs
inom ramen för Trafikverkets projekt “100 Uppåt” är upplagd på hemsida som ett resultat av Stig
Björgårdens mailfråga. Styrelsen konstaterar att Trafikverkets åtgärder känns futila.
Malin får i uppdrag att kontakta Fredrik Nordqvist på Holmen Energi för att höra vad som händer med
byggnationerna i Länna. Det borde gått ut på samråd redan vid midsommar om tidsplanen skulle följts
Malin rapporterar att Mikael Elinder tog med sig Erik Pelling på en cykeltur från Uppsala till Länna i juni
månad.

Fiberkabeltrassel längs med vägen mellan Löt och Länna? Ingen vet vad som pågår men fibern tycks
fungera i alla fall.
§8. Kassörfrågan
Susanne rapporterar att medlemsantalet är ungefär som från föregående år men styrelsen enas om att
göra en liten drive i samband med julmarknadsutskicket för att försöka komma upp i forna tiders
medlemsantal.
§9. Övrigt
•
•

Malin och Magnus skickar protokollen till David för uppläggning på hemsidan.
Andreas har varit i kontakt med kommunens servicepunktsprojekts projektledare Dennis som vill
vara med på nästa styrelsemöte. Andreas bjuder in honom till det.

§10. Datum för nästa möte
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Måndagen 3/12. Särskild diskussion angående nästa års styrelse. Vilka vill sitta kvar etc?
§11. Avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

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

……………………………………………….
Magnus Thibblin

……………………………………………….
David Örtquist
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