Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2015‐01‐12

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

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jonny 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

Utvärdering av grötfesten
Grötfesten blev en trevlig och välbesökt tillställning med ett ekonomiskt överskott på
3248:‐ Linda Eliasson har anmält intresse för att laga gröt nästa år.

§5

Övriga ärenden
‐ Josse har fått prisuppgifter från Grolls gällande t‐shirts. Tröjorna kostar 49:‐/styck
och priset för dekalerna (trycket) blir mellan 10‐13 kr/styck.
‐ Jonny har undersökt möjligheterna till att göra ett långtidsarrende av marken där
dansbanan står men enligt Anders Lundström är affären redan avslutad och det är
därför för sent. Men han tror inte att det ska bli några problem framöver.
‐ Vi bestämmer datumet för årets våffeldag; 22/3 kl. 11‐15
‐ Hemsidan måste komma igång. Fredrik L tar ny kontakt med Fredrik M för
bildmaterial samt försöker få upp en enklare variant att arbeta vidare med.
‐ Skidspåret är på gång. Oskar ser till att de frivilliga kommer ut och hjälper till att
skotta så vi får ett farbart spår inom kort.
‐ Vi för en diskussion kring nya bänkskivor till bagarstugan, kanske något för de
daglediga? Annat material lämpligt att baka på.
‐ Josefin informerar om kostnader för pubkvällen och avtackningsfesten. Totalt
kostade det 4600:‐ men vi har mycket kvar i form av dryck som kan nyttjas vid
nästa tillställning.
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Anna Persson slutar som ansvarig för motionslådorna. Jonny anmäler sig som
frivillig till att ta över uppgiften.
Fredrik L informerar om avläsningen med Anders Lindholm från vattenföreningen.
De har förbrukat väldigt lite ström, vilket också ses på vår elräkning. Oskar och
Fredrik L ansvarar för att leverera en faktura till deras kassör.
Datumet för byaföreningens årsmöte blir Ons 25/2, 19:00. Josefin och Jonny fixar
lokal och de semlor som behövs. Fredrik L & Oskar ordnar utskick.

§6

Nästa möte
Onsdag 18/2, 18:30 i Baklängan. Jonny kontaktar valberedningen för att få deras
närvaro.

§7

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Anette Hellgren

__________________________________
Jörgen Eliasson
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