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Närvarande	  Jonny	  Hellström,	  Josefin	  Lund,	  Jörgen	  Eliasson,	  Oskar	  Vestermark,	  Fredrik	  Westin,	  	  
Svante	  Lundgren	  (Valberedningen).	   	  
	  
Frånvarande:	  Fredrik	  Lindström,	  Anette	  Hellgren	  	  
	  
	  
§	  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	  Oskar	  Vestermark.	  
	  

c) Val	  av	  justerare	  
Till	  justerare	  valdes	  Jörgen	  Eliasson	  och	  Fredrik	  Lindström.	  

	  
d) Godkännande	  och	  fastställande	  av	  dagordning	  

Dagordningen	  godkändes	  och	  fastställdes.	  
	  
§	  3	  	   Samtal	  med	  valberedningen	  	  

Svante	  Lundgren	  var	  på	  plats	  som	  representant	  för	  valberedningen	  bestående	  av	  
nämnd,	  Daniel	  Fahlgren	  och	  Liz	  Bertholdsson.	  Styrelsen	  informerade	  att	  Ordförande	  
Jonny,	  ledamot	  Fredrik	  W,	  ledamot	  Josefin,	  ledamot,	  Jörgen	  och	  Ledamot	  Anette	  
kommer	  att	  avgå	  inför	  nästkommande	  år.	  Svante	  tar	  sig	  an	  att	  med	  hjälp	  av	  
valberedningen	  hitta	  lämpliga	  kandidater	  men	  är	  också	  tacksam	  för	  förslag.	  	  	  

	  
§	  3	  	   Utvärdering	  av	  avtackningsmiddagen	  och	  mingelkvällen	  

Avtackningsmiddagen	  var	  en	  lyckad	  och	  trivsamma	  tillställning,	  att	  tänka	  på	  till	  
nästkommande	  år	  är	  vikten	  av	  en	  god	  planering.	  
	  
Pub	  kvällen	  var	  en	  mycket	  lyckat	  tillställning	  med	  god	  tillströmning	  av	  ”nya”	  
Frostkågare.	  Vilket	  väl	  stämt	  överens	  med	  styrelsens	  planer	  för	  tillställningen.	  Det	  kan	  
dock	  nämnas	  att	  man	  kunnat	  införa	  ett	  inträdde	  och	  eller	  debiterat	  snittar	  och	  
välkomst	  drink	  för	  ett	  mer	  fördelaktig	  ekonomiskt	  resultat.	  	  
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§5	   Grötfest	  
-‐ Grötfesten	  kommer	  att	  hållas	  den	  22/11	  mellan	  klockan	  11:00	  till	  15:00	  
-‐ Anette	  tillser	  att	  ”träffpunkt”	  tillagar	  gröt	  åt	  oss	  
-‐ Fredrik	  L	  och	  Oskar	  städar	  bagarstugan	  efter	  brödbak	  den	  15/11	  
-‐ Oskar	  gör	  ett	  utskick	  vilket	  Jonny	  skriver	  ut	  och	  Jörgen	  distribuerar.	  
-‐ Josefin	  tillser	  inhandling	  av	  lussekatter	  och	  julskinka.	  
-‐ Vi	  säljer	  lotter	  och	  priser	  tas	  ur	  befintliga.	  	  
-‐ Grötfesten	  sköts	  av	  Anette	  och	  Josefin	  10:30-‐13:00	  därefter	  av	  Jonny	  och	  Jörgen	  	  

13:00	  –	  15:30	  
-‐ Priser;	  Ljusungsbröd	  65	  SEK,	  gröt	  +	  macka	  +	  lussekat	  60	  SEK	  (30	  SEK	  barn)	  	  	  	  	  

	  
§	  6	   Övriga	  ärenden	  	  
	  

-‐ Jonny	  informerar	  att	  han	  lämnat	  förslag	  på	  arrende	  av	  dansbanan.	  	  
-‐ Byarundan	  gav	  föreningen	  intäkter	  på	  1600	  SEK	  
-‐ Bakkursen	  var	  lyckat	  och	  borde	  följas	  upp	  med	  mera	  tillfällen	  
-‐ Förslag	  på	  att	  reflexvästar	  med	  trycket	  Frostkåge	  på	  omtalas	  och	  Josefin	  ombeds	  

undersöka	  priser	  med	  Mikael	  Detker(Grolls).	  
-‐ Det	  återupprepas	  även	  att	  det	  borde	  ”tas	  tag	  i”	  övrig	  reklam	  tröjor	  osv.	  
-‐ Det	  har	  framkommit	  att	  en	  sten	  är	  lös	  i	  bakugnen.	  

	  
§	  7	   Nästa	  möte	  

Måndag	  den	  12/1	  2015,	  18:30	  i	  Baklängan.	  
	  

§	  8	  	   Mötet	  avslutas	  
	   Ordförande	  avslutar	  mötet.	  
	  
	  
Dag	  som	  ovan	  
	  
	  
__________________________________	  
Oskar	  Vestermark,	  sekreterare	  
	  
Justeras	   	   	   	   Justeras	  
	  
	  
__________________________________	   	   __________________________________	  
Fredrik	  Lindström	   	   	   Jörgen	  Eliasson	  


