
  
   

 

Dagordning: 

§1 Mötets öppnande 
Oskar hälsar alla välkommen. 

§2 Val av sekreterare och justerare 
Mötet valde Robert, Fredrik, Birgitta 

§3 Närvaro 
Robert, Oskar, Fredrik, Birgitta 

§4 Godkännande av dagordningen 
Dagens dagordning godkändes. 

§5 Uppföljning av föregående styrelsemöte, uppläsning av protokoll. 
Föregående protokoll lästes igenom med en efterföljande status uppdatering. 

§6 Utvärdering av Valborgsmässoafton 
- Brasan var omöjlig att tända. 
- Publik rekord ca150pers,  
- 48 godispåsar,  
- 4 långpannor kakor 
- Bra tipsrunda 
Så vi kan ju räkna så här, intäkter totalt 2 242kr : 
Lotteri + 1320kr (dvs 66 sålda lotter) 
Fika + 720kr (dvs 36 sålda fika, + ca 50 barn som fikade) 
Medlemskap: 200 kr Jonathan och Nicola 
Dricks: 2 kr (Lite snålt där =) eller ev. räknefel) 
I det stora hela ett riktigt lyckat arrangemang, det nämndes sång, korv och ”småeldarna” 
saknas av vissa besökare. 

§7 Städdagen 
Detta beslutades tyvärr pga väder (snöfall) att ställas in för iår. Men det är en bra idé och vi 
kan återkomma med denna ide. 

§8 Motionslådornas ersättare 
Ide att ha en ”Motionskväll” varje vecka: 
- Ev söka aktivitetsstöd med anmälningslista. 
- Ett fint pris i slutet av sommaren lotta sut till de som deltagit. 
- Rent praktiskt görs ex 3 slingor med samma utgångspunkt. 

 

Söndag föreslås som aktivitetsdag, start kiosken. 
Första ”motionskvällen” kör vi 12 juni kl19:00. 
Oskar och Fredrik håller i detta. 

§9 Cykelfesten 
Tält, bord bokat, utskick är gjort av Fredrik. 

§10 Midsommaraktivitet 
Kolla med de som visat intresse att anordna detta. Oskar tar bollen. 

§11 Byarundan 
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Vi har lovat att ha ett något större arrangemang iår för att bidra lite mer samt att få ut 
byborna denna dag. 
- Loppis 
- Mat ex hamburgare til försäljning för byborna. 
- Aktiviteterna göra på Solviks grusplan, Jakob kollar att detta är ok. 

Vissa förändringar kommer införas med stationernas placering. 
Robert, Jakob, Oskar och de som anmält sig till arbetsgrupperna. 
Oskar kallar till möte alla.  

§12 Arbetsgrupperna genomgång inför möte 
Kombinerat utskick & kallelse för arbetsgrupper, mailadresser, föreningslokal  
Datum 20/6 kl 18:30 i baklängan. 
Robert & Birgitta fixar fika.  
Oskar och Fredrik gör utskick, Robert skriver ut. 

§13 Övriga ärenden  
- Loppis 11/6 bagageluckeloppis anordnas på Solvik, Byaföreningens namn får gärna 

användas, Oskar meddelar att det är ok att annonsera i Norran och hur hon hanterar 
betalning. 

- Triathlon går av stapeln 13 augusti. 
- När byaföreningen hälsade nyinflyttade välkomna framkom klagomål att det varit stökigt 

under valborgshelgen runt baklängan hur ska detta hanteras?  
Tydliga regler vad som ska gälla vid uthyrning måste göras. 
Uppföljning uthyrning. 

- Höstfesten i preliminärt 17 september på Solvik  
- Under byarundans möte diskuterades att göra en ”festival” med alla byar runt om och 

arrangera detta. Oskar återkommer med information runt detta senare. 
§14 Nästa Styrelsemöte 

Måndag 8 Augusti kl 18:30 hos Fredrik. 
§15 Mötet avslutas 

Oskar avslutar mötet och tackar för visat intresse 
 

Dag som ovan 

 

_________________________________ 

Robert Ylivainio, sekreterare 

 

Justeras    Justeras 
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__________________________________  __________________________________ 

Fredrik Lindström   Birgitta Lundmark 
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