Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2014‐09‐29

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

§1

Mötets öppnande
Sekreterare Fredrik Lindström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Mötesformalia
a)

Val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Fredrik Westin.

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.

§3

Utvärdering av städdagen
Delar av styrelsen har skött städningen och det har gått väldigt bra. En relativt snabb
insats resulterade i mycket damm ut.

§5

Avtackning
Samuel och Jenny har tackat ja till vår inbjudan och festen kommer att hållas 18/10 i
baklängan. Maten serveras 18:00, Fredrik Westin och Josefin är huvudansvariga för att
allt löper som planerat. Fredrik L står för underhållningen.

§6

Bakkurs
Vi har besök av Marianne Lindholm som ställer upp och håller i en bakkurs för
ljusugnsbröd och mjukkaka. Den har fyra platser och kommer att vara uppdelad på två
tillfällen. Kostnad 200:‐ / person. Josefin lägger ut information på FB.
Sista anmälningsdag 9/10. Kursstart 14/10 kl. 18.00.

§7

Pizza‐ / pubkväll
Datumet för årets pubkväll sätts till 25/10. Vi beslutar oss för att skjuta på idén om
pizzakväll och väljer istället att ha champagnebar och snittar som årets tema – ett
förslag som vi tror kommer att locka fler kvinnor till aftonen. Generaler för
evenemanget blir Oskar och Fredrik W. Oskar ansvarar för att en anmälningslista samt
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ett utskick görs snarast. Vi bjuder på snittar och champagne och tar igen den
kostnaden på försäljning av öl/vin/cider.
§7

Övriga ärenden
‐
‐

‐

Grötfesten blir 22/11. Vidare planering längre fram för en pizzakväll i februari,
bussresan till Jokkmokk och ett eventuellt fackeltåg.
Oskar och Fredrik L börjar rodda i att få en ny hemsida till byn, saker som vi vill ska
finnas är bl.a. Bokningskalender för bagarstuga, bord och tält. Många bilder från
byn (Fredrik L kollar med Fredrik Marklund), försäljning av mailadresser, mer
information om byn, platser i byn – karta, koppling till bloggar i byn, företag,
dronefilmning över byn, info om byamän, Böviken, vad du som medlem i
byaföreningen får ta del av. Info om vuxen/banrgympa, innebandy, bagarstuga,
dansbana. Info om byaföreningen, styrelsen. Personer som jobbar för byn?
Josefin informerar om de nya boendena som kommer att byggas i Drängsmark.
Även information om att DIF söker personer som vill engagera sig i föreningen.

§8

Nästa möte
Måndag den 3/11, 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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