Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2014‐03‐31

Närvarande:, Anette Hellgren, Jonny Hellström, Fredrik Lindström, Josefin Lund,
Oskar Vestermark, Fredrik Westin.
Frånvarande: Jörgen Eliasson

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jonny Hellström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Mötesformalia
a)

Val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Jonny Hellström.

b)

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Fredrik Lindström.

c)

Val av justerare
Till justerare valdes Anette Hellgren och Oskar Vestermark.

d)

Godkännande och fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§3

Föregående protokoll
Fredrik L läste upp föregående protokoll som godkändes.

§4

Genomgång av våffeldagen
Årets våffeldag blev precis som i fjol en ganska välbesökt tillställning, det verkar dock
som vi har svårt att locka nya besökare till evenemanget.
Öppettiden 11‐15 visade sig vara bra och vi planerar att fortsätta med den.
54 portioner såldes (+ 4 extra våfflor a´ 5:‐) vilket gav 1370 kr i intäkter. Med utgifter
på 599 kr slutade dagens ekonomiska resultat på 771 kr plus.
Förutom våffelförsäljning och trevlig samvaro fick samtliga besökare vara med i en
tävling med en smörgåstårta i prispotten, lycklig vinnare blev Gunnel Ericsson.

§5

Post
Jonny har vidarebefordrat väsentlig e‐post till övriga styrelsemedlemmar.

§6

Planering och upplägg inför valborgsfirandet
Fredrik L blir huvudansvarig för valborgsfirandet & kommer specifikt att stå för:
‐ Affisch/utskicksmaterial
‐ Tillverka grillpinnar och ordna ved till grillringen
‐ Se över vindskydd på berget samt transportera upp bord från dansbanan
‐ Fixa P‐skyltar från dansbanan
‐ Fråga om Staffan Berglund ställer upp som vårtalare
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‐ Fixa sånghäften och ta kontakt med Afrolinjen på Solvik
‐ Ta fram en lämplig tipsrunda
Anette har bokat bakdagar och kommer att ringa runt för att ordna baklag som fixar
ljusugnsbrödet vi kommer att sälja. Liksom i fjol kommer det att kosta 60:‐ / förp.
Hon bakar även en långpannekaka.
Fredrik W och Oskar delar på ansvaret för kaffe och the. Oskar kommer dessutom att
kontakta Per Landström för att undersöka möjligheten till ett ljusspel utan smällar,
något vi eftersträvar för att skona våra fyrfota vänner.
Jonny skriver ut sånghäften och de infoblad som Jörgen kommer att dela ut i
brevlådorna. Jonny är även eldningsansvarig och fixar material till att sätta upp en
fiskdamm.
Josefin fixar fikat och allt runtomkring, dvs:
‐ Falukorv och varmkorv med bröd + senap & ketchup.
‐ Saft
‐ En långpannekaka
‐ Servetter
‐ Godis till fiskdamm från kiosken
Brasan kommer att tändas 18:30. Utöver skönsång, vårtal, tipsrunda och fika kommer
det att finnas chansen att delta i vårt s.k. 50/50‐lotteri där en vinnare får 50% av
intäkterna från lottförsäljningen, den andra halvan tar byaföreningen. Oskar fixar
lotter och namnlista till detta.
§9

Övriga frågor
‐ Avtalsfrågan med Mellersta Stålbergets vattenförening
Oskar och Fredrik L informerar om mötet med vattenföreningen samt det avtalsförslag
som de tillsammans med Staffan Berglund tagit fram. Styrelsen godkänner att
förslaget presenteras för vattenföreningen. Fredrik L ombesörjer att detta sker.
‐ Vi diskuterar eventuella inköp till bagarstugan men beslutar oss för att inte göra
några för närvarande.
‐ Vi har blivit inbjudna av facebookgruppen ”Frostkågemammor” till att sälja korv eller
dylikt på deras kommande loppis. Vi tackar för erbjudandet, men passar.
‐ Fredrik L och Oskar lägger ut förfrågan om bakkursintresset på FB och hemsidan,
samt på samma papper som utskicket för valborgsmässoafton.
Marianne Lindholm har visat intresse att vara kursledare, med på utskicket bör dock
en fråga om fler kursledare vara.
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‐ T‐shirtfrågan läggs på is tills vidare.
‐ Vidare diskussioner förs kring skyltfrågan. Får vi sätta en hängande pratare under
skylten (Välkommen till Frostkåge)? Idéer kring hängande bokstäver, plexiglas. Oskar
kollar kostnad för bokstäver.
‐ Oskar har varit i kontakt med friluftsfrämjandets lokalavdelning, som visar sig vara
ganska stor. Långfärdsskridsko lockar många, men även Mulle arrangeras vart annat
år. Oskar och Pär Landström har fortsatt kontakt.
Vi har fått tillgång till uppgifter som gör det möjligt att modifiera hemsidan exakt som
vi vill ha den. Frågan är just hur vi vill ha den, vad ska finnas/inte finnas på den?
Oskar och Fredrik L justerar den något under året och visar resten av styrelsen
löpande.
§8

Nästa möte
Måndag den 28 april, 18:30 i Baklängan.

§9

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Anette Hellgren

__________________________________
Oskar Vestermark
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