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Mötesprotokoll efter konstituerande styrelsemöte för 2016 

Datum: 2016-04-12 
Tid: 18.30 
Plats: Baklängan 

 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Oskar hälsar alla välkommen, speciellt Jakob som är ny i styrelsen. 
 

§ 2. Val av sekreterare och justerare 
Mötet valde Robert som sekreterare, Fredrik och Jakob som 
justerare 
 

§ 3. Närvaro 
Robert Ylivainio, Stina Furberg, Jakob Berglund, Oskar Vestermark, 
Fredrik Lindström. 
 

§ 4. Godkännande av dagordningen 
Dagens dagordning godkändes. 
 

§ 5. Konstituerande  
 

a.  Val av kassör för verksamhetsåret 2016 

Mötet valde Stina Furberg till Kassör 

b. Val av sekreterare för verksamhetsåret 2016 

Mötet valde Robert Ylivainio som sekreterare 

§ 6. Val av firmatecknare 

Mötet valde Oskar och Stina till Firmatecknare 

§ 7. Avrapportering Årsmöte, protokoll läses upp 

Protokollet lästes upp. 

• Ett möte bokas med Revisorer för att reda ut hur Swish 
betalningar ska hanteras, 9 maj föreslaget. 
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Oskar, Stina ansvarar och dokumenterar vad som bestäms 
vid mötet. 

• Underskrifter av Justerare hämtas. Robert ansvarar. 
• Mailadresser för medlemsutskick, detta läggs till att börja 

med på Facebook och Hemsidan. Fredrik fixar detta. 
• Träffpunkt Frostkåge länk på hemsida, Fredrik fixar detta. 
• Städdagen, 27 April föreslaget. 

o Oskar pratar med Birgitta Vernersson om att ta emot 
och vara med att arrangera städdagen. 

o Robert köper in sopsäckar 
o Robert bidrar med släp. 
o Fredrik gör utskick. 
o Jakob ordnar pris för lotteriet. 
o Reflexvästar till alla deltagare finns på kiosken. 
o Oskar ordnar Lotteriet. 
o Stina fixar fika och kaffe. 

• Skolans skick kommer byaförening inte att ta hand om i 
dagsläget. 

• Konceptet att ha årsmötet som en familjedag var bra men 
årstiden var fel bättre att hålla i januari eller februari, ”fika 
buffén” var bra, kanske att klockslaget också bör ses över. 
 

§ 8. Föregående styrelse protokoll läses upp 
Detta upplästes och justerades under föregående styrelsemöte som 
inte var protokollfört. 
 

§ 9. Planering av Valborgs firande 
• 50/50 lotteri, Oskar fixar detta. 
• Fika, 20kr, (pengar, Swish, Izettle) barn gratis. Oskar pratar 

med Gisela. 
• Brasansvarig, Jakob 
• Bröd, inget bröd i år ingen som anmält sig till aktiviteten 
• Barntipsrunda, Fredrik 
• Vuxentipsrunda, Fredrik 
• Fiskedamm, Stina fixar detta 60 påsar. 
• Utskrifter, Oskar 
• Utskick på Facebook, Hemsida, Kiosk, Fredrik 
• Priser till tipsrunda 3 till vuxna 3 till barn, Birgitta 
• Inköp av tillbehör, servetter, saft, etc. Birgitta 
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§ 10. Planer för verksamhetsåret 2016 

• Städdag 27/4 
• Våffeldagen (utgår pga krock med årsmöte) 
• Valborgs (lördag 30/4) 
• Cykelfest 4/6 (utskick på hemsida önskas av arrangörer) 
• Midsommarfirande 24/6 
• Byarundan 9/7 (kombinerat med loppis) 
• Byakampen (utgår tillsvidare) 
• Höstfest med middag  
• Grötfest (ställs in om det inte visas intresse av arrangemang 

av medlemmar) 
• Fackeltåg 
• Årsmöte 

 
• Arbetsgrupper, information för att försöka få in fler i 

arbetsgrupperna, Fredrik ordnar detta. 
o Bagarstugan framtiden gruppen, kalla till 

uppstartsmöte. Oskar arrangerar detta möte 29 maj. 
o Aktiviteter med övriga grupper avvaktas för att se om 

fler är intresserade att delta i Grupperna. 
 

§ 11. Övriga ärenden och frågor 
• Skylten Frostkåge kompletteras med information vad som 

händer i byn, Robert & Oskar utreder och redovisar en 
lösning. 

 
§ 12. Nästa styrelsemöte 

24/5 18:30 baklängan 
 

§ 13. Mötet avslutas 
Oskar avslutar mötet och tackar för bra engagemang. 
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Dag som ovan 
 
 
__________________________________ 
Robert Ylivainio, sekreterare 
 
Justeras    Justeras 
 
__________________________________  __________________________________ 
Fredrik Lindström   Jakob Berglund 


