Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2014‐04‐28

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

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

§5

Planering inför Valborgsfirandet
Vi beslutar att inte ta upp några bord på berget.
Oskar fixar lappar till de olika aktiviteterna uppe på berget.

§6

Övriga frågor
‐ Jonny har träffat Drängsmarks byaförening och informerar om detta.
De kommer bl.a. att flytta sina träningsdagar från tisdagskvällar för att inte kollidera
med vår tid på Solvik.
‐ Matjord önskas. 12‐14 lass behövs, varav 2 från någon i Frostkåge. Jonny kollar med
Ove Lundqvist eller Staffan Berglund.
‐ Det har inkommit en förfrågan om att lägga en orienteringstävling kring
Nekkersgården. Fredrik L kollar med Martin Åkerlund vad som är på gång.
‐ Josefin berättar att byaföreningen hittills har 62 hushåll som medlemmar.
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‐ Facebookgruppen ”Frostkågemammor” har önskemål om en lekpark i byn och önskar
stöd från oss. Vi tar beslutet att ställa upp på något vis om det realiseras längre fram.
Oskar reder ut frågetecknen med Linda Burström och kollar hur ett framtida
samarbete kan se ut.
‐ Vi funderar över möjligheterna att annonsera mer i Norran vid våra evenemang, i alla
fall kolla vad det kostar för oss som förening.
‐ Josefin har gett Micke Dettker i uppdrag att träffa Solviks rektor för att undersöka
möjligheterna till att bybor får lösa träningskort i skolans gym.
‐ En skylt till bagarstuga tillverkas och levereras av Staffan Berglund.
‐ Resonemang kring städdag, krattning, golvstädning, röjning kring bagarstugan, etc.
Datum bestäms senare. Jonny kollar om Liz Bertholdsson med make kan ombesörja att
klippa gräset kring bagarstugan.
‐ Friluftsfrämjandet planerar en städdag vid Nekkersgården innan årets mullestart.
Oskar tar kontakt med Per Landström så vi kan hjälpa till.
‐ Slutligen diskuterar vi kring möjligheten att göra som OIK, låta folk skänka saker till
en loppis där intäkterna går till föreningen. Exv. i samband med byakamp,
hemvändardag eller dylikt.
§7

Nästa möte
Måndag den 9/6, 18:30 i Baklängan.

§8

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Anette Hellgren

__________________________________
Oskar Vestermark

sida 2 (2)

