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§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Oskar Vestermark hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 

Fredrik väljs till mötessekreterare. Birgitta och Robert väljs till justerare. 

 

§ 3 Närvaro  

Närvarande:  Robert Ylivainio, Josefin Lund, Birgitta Lundmark, Fredrik Lindström,  

Oskar Vestermark, Birgitta Vernersson, Daniel Fahlgren och Svante Lundgren. 

Frånvarande: Stina Furberg  

  

§ 4  Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkänns.  

 
§ 5 Diskussion med valberedningen 

Vi för en dialog med valberedningen rörande kommande val av nya ledamöter. 

 

§ 6 Föregående protokoll 

Föregående protokoll läses upp och godkännes.  

 

§ 7  Utvärdering grötfesten 

Ca 50 betalande besökare på grötfesten som blev en uppskattad tillställning. Ev kan vi 

få ännu bättre uppslutning om vi byter datum. Fortfarande samma vanliga besökare, 

kan vi arrangera något annat nästa år för att locka större delar av byn eller ändra 

marknadsföringskanalerna? 

 

§ 8 Planering avtackning gamla styrelsen 

 

 Styrelsen träffas i Baklängan kl 16:00, gästerna bjuds in 18:00 med respektive.  

 Oskar handlar mat. 

 Robert handlar dricka. 

 Fredrik fixar underhållningen. 

 Eldning på torsdagkväll, Oskar ordnar detta. 

 Josse ordnar efterrätt. 

 Vi städar tillsammans samma kväll. 
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§ 9 Skidspår, hockeyplan 

Intresse finns bland bybor att åter få en hockeyplan. Resonemang kring ny kontra 

gammal sarg, placering – Staffan kollar med Solvik. Patrik Flodin föreslås bli ansvarig 

för att se om vi kan få igång spolning och skottning under denna vinter. 

Fredrik har kontakt med kommunen gällande bidrag. 

 

Det är för lite snö för att åka än men spåret har börjat packas ihop. Om vi får ihop snö i 

år planerar vi att arrangera ett 24-timmarslopp. 

 

§ 10 Planering årsmöte 

 

 Vi pratar om att ta nya grepp för att locka fler, ffa barnfamiljer. 

”Familjedag” med årsmöte. Filmvisning för barnen. Fredrik kollar med Staffan 

(eget fika?) om möjligheter att få låna Solviks lokaler. 

 Datum som föreslås är 7/2, kl. 14-16. 

 Utskick görs via FB, hemsida och anslagstavla. 

 Vi pratar kring vår kommande aktivitetskalender där folk får skriva upp 

intresse på plats. 

 Verksamhetsplanering finns som utkast. 

 Vi kommer att prata kring våra tankar om Baklängan. 

 Oskar och Stina ser till att ekonomin redovisas på ett lättbegripligt och korrekt 

sätt. 

 Tankar kring hur medlemsavgiften ska betalas framöver avhandlas, man är 

medlem tills man går ur. Stoppdatum för betalning. Visa på fördelarna med att 

vara medlem. 

 Vi kommer att efterfråga mailadresser till alla medlemmar för att kunna maila 

ut våra utskick. Tavla på väg in till byn? Pappersutskick? FB? Hemsida? 

 

§ 11 Övriga ärenden och frågor 

 

 Vi måste skicka in bidragsansökan till kommunen inom kort, Oskar och Fredrik 

kollar på detta. 

 Byaböcker till nyinflyttade? Vi besöker Erik Flodin, Jacob Berglund och Patrik 

Persson – samtliga med respektive. 

 Oskar och Robert försöker få tag på vårt lager med kepsar och t-shirts. 

 Våra kvarvarande reflexvästar lämnar vi på kiosken – pris 20:- st, Josse ordnar.  

 

§ 12 Nästa styrelsemöte 

Vi beslutar oss för att ta ett icke protokollfört möte som avstämning inför årsmötet 

2/2 kl 18:30 hos Josse. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordförande Oskar avslutar mötet. 
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Dag som ovan 

 

 

__________________________________ 

Fredrik Lindström,  sekreterare 

 

Justeras    Justeras 

 

__________________________________  __________________________________ 

Birgitta Lundmark   Josefin Lund 


