Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2015-11-17

§1

Mötets öppnande
Ordförande Oskar Vestermark hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och justerare
Robert blev vald till Sekreterare då ordinarie är frånvarande, Birgitta och Josefin blev
vald till justerare

§3

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

§4

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§5

Föregående protokoll läses upp
Fanns inte tillgängligt på mötet

§6

Ändringar av hösta aktiviteter
Ändringar pga den tragiska händelsen i byn har gjort att vi ställt in hockeykvällen,
hallowenfest & Pizzaafton med gamla styrelsen. Se ny planering nedan.

§7

Status Grötfesten
Går av stapeln 29/11-15
Inköp av varor (följ lista 2014, skinka och Lussekatter tar vi från Svensk cater),
Birgitta och Stina fixar detta och lämnar av till grötkokare.
Grötkokare, Linda, Birgitta, Stina & Oskar
Baka ljusungsbröd, Fredrik kolla om det finns någon som kan ställa upp på kort
varsel annasr måste detta köpas in och vi nämnde Kågebageriet.
Servera gröt, Oskar och kolla om det finns någon som kan ställa upp (Doris &
Lena nämndes)
Marknadsföring bestämdes Facebook och Hemsidan Priser 60krvuxen 30kr för
Barn, Fredrik fixar detta.
Isettle, Stina ordnar så detta finns.
Kepsar, T-shirt , böcker, Fredrik tar dessa till baklängan
Lotteri, vi lottar ut det som finns kvar om någon har möjlighet att ta med
någonting som kan användas som priser är detta uppskattat.
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§8

Ny planering avtackning gamla styrelsen
Nytt datum för Pizzakvällen 2016-01-15
Info Till Annette, Fredrik W, Jonny fixar Jossan
Till Jörgen ordnar Robert.

§9

Skidspår, hockeyplan
Kalla till möte ordnar Oskar och Fredrik, de har fria händer för utförande av denna
aktivitet.

§ 10

Aktiviteter planering våren
Hockeykväll bokas till våren (inget spikat datum än, slutspel?)
Planering för årsmötet måste göras Årsmötet bestämdes att äga rum
20160209 (fettisdagen) ideer/ritningar om hur vi ska göra med upprustning av
baklängan bör göras

§ 11

Övriga ärenden och frågor
Mjölbaggarna! Nya bakbord måste tillverkas, Oskar fixar ritningar och
kontaktar någon i byn som är sugen på att snickra.
Idé om årkalender bör tas fram när vi har aktiviteter så att bybor kan boka in
sig på årmötet.
Knutbelysning på baklängan måste åtgärdas, ny lösning sitter relän som bör
plockas bort mm hitta en bättre lösning, Robert kollar på detta.
Städinstruktion måste fram, det finns en påbörjad på Boxen som måste
färdigställas.
Fredrik kontaktar valberedningen och bjuder in dem till nästa möte

§ 12

Nästa styrelsemöte
2016-01-10
Då bör det finnas ett utkast på Verksamhetsberättelsen och utkast för byaförningens
ekonomi för 2015.
Dessutom bör vi funderat på Namn som vi vill kan tänka sitta i styrelsen.

§ 13

Mötet avslutas
Ordförande Oskar avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Robert Ylivainio, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Birgitta Lundmark

__________________________________
Josefin Lund
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