Mötesprotokoll
Styrelsemöte Frostkåge byaförening
Datum: 2016‐11‐28
Plats: Baklängan

Dagordning:
§1 Mötets öppnande
Fredrik som valts till ordförande pga sittande är sjuk, hälsar alla välkomna.
§2 Val av sekreterare och justerare
§3 Robert Sekreterare, Stina & Birgitta valdes till Justerare
§4 Närvaro
Robert, Fredrik, Birgitta, Stina, Jakob samt valberedningen: Daniel, Patrik, Birgitta V
§5 Godkännande av dagordningen
Dagens dagordning godkändes.
§6 Genomgång med valberedningen
En hel diskussioner fördes om hur det kan komma att se ut med avgångar och mötet kom
fram till att den hel del kan komma till att sluta och det är viktigt att jobbet med att hitta nya
styrelsemedlemmar startar omgående. Samt att planeringen för Årsmötet pågår som
kommer hållas tidigare i år än föregående år.
§7 Uppföljning av föregående styrelsemöte, uppläsning av protokoll.
Pga BOX tillfälligt nere kunde detta inte göras.
§8 Avrapportering höstfesten
Tillställningen gav ett positivt resultat i kassan.
Vi har fått väldigt bra feedback från många deltagare, att det fanns mycket tid till mingel
samt att ha öppet på kiosken var uppskattat av bybor samt kioskägare.
Lätt arrangerat, vi hoppas att det kan bli ett stående inslag.
§9 Städning & uppföljning bagarstuga/baklänga
Städningen fungerar inte bra efter uthyrning av lokalen.
Förslag att sätta 25års gräns på att hyra lokalen för att få till en bättre ordning i lokalen.
Klart och tydligt i hyreskontrakt samt att det finns i lokalen hur städning samt hur lokalen ska
lämnas efter hyra.
§10 Förslag av Inköp tillbagarstugan
Bakbord behöver köpas, detta godkändes av styrelsen.
§11 Förslag av PA inköp
Inköp görs av PA‐anläggning samt mick. Detta godkändes av Styrelsen.
§12 Dagisbacke
Bra idé tycker byaföreningen och kommer att stötta att för att få till det.
Byaföreningen tar på sig att kolla med markägare att det är ok.
§13 Grötfest
Tyvärr blir grötfesten inställd pga. dåligt intresse, ingen som anmält sitt intresse för att hålla i
denna tillställning.
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§14 Planering av årsmöte
Årsmötet planeras att köra som föregående mötes koncept mötet planeras hållas 2017‐02‐
12.
§15 Övriga ärenden
Gruppen för Byaföreningens byggnad har träffats 3 gånger, där undersökning av vilka bidrag
som finns att söka gjorts samt att 2 olika förslag håller på att tas fram som kommer
presenteras på årsmötet.
Dessutom har gruppen om besörjt att fuktkontroll samt att de titta på vad som behöver
göras för golvet.
§16 Nästa Styrelsemöte
2017‐01‐17 kl 18:30 i baklängan.
§17 Mötet avslutas
Fredrik avslutar mötet och tackar för visat intresse

Dag som ovan

_________________________________
Robert Ylivainio, sekreterare

Justeras

Justeras

__________________________________

__________________________________

Stina Furberg
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