Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2015-02-17

Närvarande: Anette Hellgren, Fredrik Lindström, Jonny Hellström, Jörgen Eliasson, Oskar Vestermark,
Fredrik Westin samt Svante Lundgren och Liz Bertholdsson från valberedningen.
Frånvarande: Josefin Lund

§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

Valberedningen presenterar de kandidater som de har inför det kommande årsmötet.
Vidare meddelar Liz att hon inte kommer att ställa upp för omval, hon kan däremot ta
på sig att vara delansvarig för bokning / uthyrning av bagarstugan tillsammans med
Marianne Lindholm. Liz nås på telefonnummer 070-265 42 44.

§4

Föregående protokoll
Fredrik L läste upp föregående protokoll som godkändes.

§5

Planering inför årsmötet
- Vi beslutar oss för att yrka på en oförändrad medlemsavgift på 200:- / år och
hushåll.
- Vi går igenom hemsidan och beslutar vad som ska vara gjort innan årsmötet –
Fredrik L fixar detta.
- Vi beslutar att vi ska ha en punkt där mötet får tycka till om framtiden och den
kommande hemvändardagen.
- Anette tycker att vi ska låta byn veta hur stor uthyrning vi har på bagarstugan och
baklängan.
- Vi beslutar att släppa gratis förnamn.efternamn@frostkage.se mailadresser till
medlemmar i föreningen.
- Fredrik L skriver ned vår verksamhetsberättelse för 2014 medan Josefin ansvarar
för den ekonomiska berättelsen.
- Oskar och Fredrik L ser till att vi har ett bildspel som fungerar samt en dagordning
som skickas ut i förväg.
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§6

Övriga ärenden
- Johnny informerar om att vi fått OK att spola upp en isbana på grusplan bredvid
Solvik. Likväl har han fått två slangar a’ 50 meter. Vädrets makter har dessvärre
satt käppar i hjulet denna säsong.

§7

Nästa möte
Onsdag 11/3, 18:30 i Baklängan. Gamla plus nya styrelsen närvarar.

§8

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Anette Hellgren

__________________________________
Jörgen Eliasson
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