Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2015-04-15

§1

Mötets öppnande
Birgitta Lundmark väljs till mötesordförande, hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.

§2

Närvaro
Närvarande: Fredrik Lindström, Oskar Vestermark, Josefin Lund, Birgitta Lundmark,
och Robert Ylivainio.
Frånvarande: Stina Furberg

§3

Val av sekreterare för mötet
Fredrik Lindström väljs till mötessekreterare.

§4

Val av justerare för mötet
Birgitta Lundmark och Robert Ylivainio väljs till mötesjusterare.

§5

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§6

Föregående protokoll läses upp
Fredrik Lindström läser upp föregående protokoll som godkänns.

§7

Uppföljning våffeldagen
Årets våffeldag blev en mycket uppskattad tillställning det något trista vädret till trots.
De ansvariga byborna Lena Norman och Doris Gustafsson hade pyntat och gjort fint
samt levererade välsmakande våfflor till de hungriga besökarna. Kassan är ej inräknad i
skrivande stund, men vi ser ut att ha gjort en vinst på ca 600:-

§8

Planering Valborgsmässoafton
Vi fördelar arbetet enligt följande:
Fredrik: Ved, grillpinnar, tipsrunda, lappar, sånghäfte/lapp, skylt till uppfart/kiosk,
utskick
Josefin: Fiskdamm – utrustning samt godispåsar, kollar megafon, ett pris till
tipsrundan
Oskar: Fixar några som bakar bra ljusugnsbröd för försäljning (8 liter), ansvarig för
50/50-lotteri, utskick, kollar fyrverkeri med Landströms, eldningsansvarig.
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Robert: Kontaktar Staffan ang vårtal samt medverkan av Afrolinjen, skriver ut det som
behövs, två pris till tipsrundan
Birgitta: Handlar det som behövs i form av korv med tillbehör, servetter, muggar, the,
kaffe, osv. Ser till att det kommer på plats och ordnar soppåsar.
Vi tänder brasan 19:00 i år. Anna V och Anna Y bakar 4 långpannekakor.
Vi träffas där uppe ca 60 minuter innan tändning.
§9

Hemvändarhelgen 2015
Mat: Birgitta informerar om de olika alternativen hon utrett. Just nu ser det ut som
Köket kan bli vårt förstahandsval. Oskar kontaktar dem för en justerad offert.
Musik: Styrelsen beslutar att boka Eddie Bloom & The Red Velvets till en kostnad av
11.900:- Detta innebär musik samt viss musikalisk underhållning under middagen.
Tält: Tältpriserna varierar mkt, som det ser ut i dagsläget kommer det att kosta 1520.000 för ett tält i rätt storlek. Oskar utreder vidare.
Vi diskuterar huruvida en eller två kvällar är bäst för oss. Vi skiljs åt utan att ta något
egentligt beslut, men vi har en önskan om att göra något mer än bara lördagens
aktiviteter. Fredrik kollar med Thea Lundgren om det går att lägga triathlonet samma
helg / vecka.
Vi pratar om biljettpris och en smärtgräns på 300-350:- för de som äter middag. Pris
för eftersläpp 100:-?
På nästa möte – som blir ett föreningsmöte kommer vi att försöka få ihop
arbetsgrupper som kan sköta det rent praktiska arbetet.

§ 10

Vårutskick 2015 - medlemsavgifter
Fredrik och Oskar fixar ett vårutskick som innehåller information rörande:
- Medlemsavgiften, inbetalningskort / swish
- Valborgs
- Swish – kontantfri byaförening
- Byaboken
- Sista pappersutskicket – miljötänk -> hemsida / FB / anslagstavlor

§ 11

Övriga frågor
- Oskar och Robert tar kontakt med den ansvarige för byarundan och ser till att vi
fortsätter vara en del av den.
- Styrelsen godkänner att betala foton till byaboken inköpta av Skellefteå Museum
för 675:- Vi har numer Swish – mer info kommer från kassör Stina vad det lider.

§ 12

Nästa styrelsemöte
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Nästa möte blir i Baklängan 5/5, kl 19:00 då samtliga medlemmar kommer att kallas,
via FB / hemsida / anslag (Oskar fixar detta) Vi i styrelsen träffs 18:00.
§ 13

Mötet avslutas
Mötesordförande Birgitta avslutar mötet och vi övriga tackar för kaffe och dopp.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Birgitta Lundmark

__________________________________
Robert Ylivainio
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