Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2014‐08‐25

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

§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

Nytt datum för städdag
Då många av oss hade förhinder på den planerade städdagen har vi skjutit på den.
Nytt datum 10/9, kl 18:00. Styrelsen städar själva.

§6

Avtackning
Vi planerar avtackning av de styrelseledamöter som avgått, Samuel Eliasson och Jennie
Lundström. 18/10 blir det preliminära datumet – Jonny kollar med de två.

§7

Hemsidan
Vi tappar vårt utrymme på Skellefteå Kommuns server för föreningar. Oskar och
Fredrik L ombesörjer att köpa plats på ett web‐hotell samt sätta upp en ny sida. Övriga
styrelsen kommer sedan med feedback för att göra den som vi vill ha den. Fredrik och
Oskar ser även till att lägga upp en temporär sida i väntan på att den nya blir klar.
Detta för att ge byborna information om vad som händer och hålla igång
bagarstugebokningen.
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Aktiviteter under hösten
Vi pratar om den kommande pubkvällen och hur den ska kunna bli större och bättre.
Vi vill locka fler kvinnor, något som frånvarande Fredrik W ska ha tips på. Vidare väcks
tanken på en pizzamiddag före pubkvällen där intresserade får anmäla sig för att
komma och äta stenugnsbakade pizzor i Baklängan. Fortsatt planering vid nästa möte.
Vi pratar åter om möjligheten att arrangera en bak‐kurs i bagarstugan. Många idéer
mynnar ut i att Jonny kollar med Marianne Lindholm för att se om, när och hur hon vill
leda en sådan kurs.

§9

Övriga ärenden
‐

‐
‐

‐

‐

Vi planerar att anordna en bussresa till Jokkmokks marknad efter årsskiftet.
Fredrik L gör en lockande plansch för utskick. Spån kring 60 platser, 150:‐ / person
inklusive fika. Jonnys bror Jörgen får köra bussen.
Ett flertal personer i byn är intresserade av ett skidspår. Fredrik L fixar ett utskick
där vi kallar till ett intressemöte för att kunna bolla idéer.
Vattentrycket är dåligt i Baklängan. Fredrik L kollar vad det kostar att få de smala
rören utbytta av en fackman. (Från inkommande / varmvattenberedare till de två
kranarna i fråga.)
Borden på dansbanan har varit utlånade under sommaren. Är de återställda?
Fredrik L undersöker detta och byter kod på ladan från 1809 till 1810, samma som
vedskjulet vid Baklängan. Dessa bord ska finnas möjliga att hyra på nya hemsidan!
Jonny kollar med Anders Lundström om det finns möjlighet att få ett arrendeavtal
på den mark som dansbanan står på, då han är i färd med att sälja fastigheten.
Fredrik L fixar ett avtalsförslag.

§ 10

Nästa möte
Måndag den 29/9, 18:30 i Baklängan.

§ 11

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Anette Hellgren

__________________________________
Jörgen Eliasson
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