Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2014‐06‐09

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

§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 Jörgen Eliasson.

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 av byarundan
Byarundan kommer att vara 6 Juli med start 11.00 vid Ångsågen i Drängsmark.
Arrangemanget sker i samband med Norrlands motorhistoriker och deltagaravgiften är
50:‐. Jörgen och Jonny ansvarar för de tre kontroller som ska vara i Frostkåge, de tar
kontakt med övriga i styrelsen då det närmar sig om hjälp behövs.

§6

Planering av byakampen
Ett förslag om att inte ha någon byakamp i år läggs fram. Syftet är att satsa mer på de
andra aktiviteter vi har under året samtidigt som vi lägger krut på att anordna en
fantastisk hemvändardag under 2015. Fredrik L skriver ihop en text om vårt val som
presenteras på hemsidan, FB och via ett utskick i brevlådorna samtida med utskicket
om byarundan.

§7

Övriga frågor
‐

Liz Bertholdsson har OK:at att hon med make ombesörjer klippning runt
baklängan.
sida 1 (2)

Frostkåge Byaförening
‐
‐
‐

‐
‐

‐

‐

Mötesprotokoll styrelsemöte

2014‐06‐09

Fredrik L ansvarar för att gräset kring dansbanan klipps.
Solvik har avslagit vår idé om att bybor ska kunna lösa träningskort på deras gym,
bl.a. eftersom ett nytt gym öppnar i Kåge inom kort.
Utvärdering av valborgsmässofirandet:
Ca 120 besökare, tur med vädret och 1968:‐ kr i intäkter – allt som allt ett lyckat
arrangemang. Att tänka på till nästa år kan vara bl.a. mer fika (i år två långpannor),
låna megafon (från ICA?), tända brasan senare, fortsätta med 50/50‐lotteri,
köpa/få bättre anpassat godis till yngre barn, två tipsrundor för barn och vuxna –
1a, 2a, 3e‐pris (vuxna – bilder tagna på olika ställen i byn – vart är det?), fiskdamm
var lagom med 50 påsar, 8 l deg till brödbak även det lagom, strunta i varmkorv?
Vi beslutar att kiosken ska få skänka bort de Frostkåge‐vykort som finns kvar, Josse
vidtalar dem.
Planering av städdag. Datumet bestäms till Sön 17/8, kl 10.00. Vi siktar på att ha 6
frivilliga arbetare samt personal från styrelsen som i första hand delegerar arbetet.
Fredrik W ordnar mat till de som jobbar. Jörgen och Jonny kommer under dagen
att bygga hyllplan i baklängan och ladan vid dansbanan. Oskar V ringer upp de som
skrivit upp sig på arbetslistan och ansvarar för att det kommer arbetskraft. Det
som ska ordnas är bl.a. fönster in‐ & utvändigt, skura golv, samt rengöra kök och
bagarstugedelen.
Ett gruslass har lämnats uppe på berget för att göra det lättare att ta sig till
toppen, vi tackar Staffan Berglund, Holger Lundqvist samt Fredrik & Harry
Lindström.
Ove Lundqvist och Staffan Berglund har lastat av ved till Baklängan.

§8

Nästa möte
Måndag den 25/8, 18:30 i Baklängan.

§9

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Anette Hellgren

__________________________________
Jörgen Eliasson
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