Protokoll för styrelsemöte Länna Byalag, 20200615
Plats: Hemma hos Anna Maria Wremp
Närvarande:
Ledamöter: Malin Elinder, Susanne Aringskog, Anna Maria Wremp.
Suppleant: Fredrik Norberg
Frånvarande: Magnus Thibblin
§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och förklarade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3. Mötessekreterare
Malin Elinder utsågs till mötessekreterare.
§4. Protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Susanne Aringskog och Fredrik Norberg.
§5. Kort genomgång av ekonomin
Föreningen har drygt 53 000 kr på sina konton och i kassan. Enligt budgeten för 2020 ska vi gå 3500 kr plus
i år. Pengarna ska primärt användas för upprustning av Kopphagen. Diskussion kring bidrag till ett utegym.
§6. Kort genomgång av de olika arbetsgrupperna
Kopphagengruppen
Väldigt lyckad städdag den 30 maj. Ett 40-tal nya och gamla Lännabor var med och städade caféet, rensade
boulebanorna, krattade, byggde hyllor, städade ur bodarna och rensade. Väldigt effektivt och trevligt i
strålande sol. Efteråt var det grillning.
Beslut om att bjuda in till ytterligare en arbetsdag i Kopphagen den 27 juni. Då skulle det vara bra att bli
klar med städningen i förrådet under scenen samt skrapa och måla det lilla förrådet. Översyn av elen
kvarstår samt inkoppling av elen i scenförrådet. Näten ska sättas upp på hanterbara stänger. Inbjudan till
dagen kommer skickas ut via mail och läggas upp på hemsidan av Malin.
Malin kontaktar Thomas Romppala angående klippning av Kopphagens gräsmatta under juli. Malin ska
fråga Roger om han testat gräsklipparen.
Ev. anordnar vi grillfest i augusti, men styrelsen avvaktar Corona-situationen.
Ältsjögruppen
Patric Stacksjö har hämtat trimmern som Stig Björgården haft i sitt förråd och som nu tillhör Ältsjögruppen
och ska ut och röja. Malin ska följa upp mötet i april och se till så att övriga intressenter gör sina uppgifter.
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Utegymsgruppen
Vi har fått in namn och mailadresser till 8 personer som är intresserade av att vara med i en utegymsgrupp.
Det blir intressant att se om någon vill koordinera gruppen. Malin ska skicka ut ett mail. Styrelsen
diskuterar kostnaderna. Fredrik har sett priser på flera hundra tusen kronor och skulle det vara fallet blir
det en utmaning, men gruppen får börja med att lägga upp en plan och en budget. Styrelsen är beredd att
ge ett bidrag.
Hemsidegruppen, Skolgruppen, Bygg- och trafikgruppen
Inga nyheter
§7. Kommunens projekt Servicepunkten
Malin berättar att hon blivit kontaktad av Yasmine Fröbom på Uppsala kommun gällande
servicepunktsprojektet som pågått i flera år utan att ge något resultat. Malin har tillsammans med Louise
Ramberg accepterat att bli projektledare för de tre återstående månaderna och ska tillsammans med
Roger Jacobsson i Lännamacken försöka få en servicepunkt på plats. Servicepunktsprojektet syftar till att
skapa en bättre kontakt mellan byborna och kommunen. Projektet med broschyren för nyinflyttade kan
finansieras inom ramen för serviceprojektet.
§8 Datum för nästa möte
Inget datum bestämt. Preliminärt i augusti.
§9. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

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

………………………………………………
Susanne Aringskog

……………………………………………….
Fredrik Norberg
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