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§ 1  Mötets öppnande 
 Ordförande Oskar hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvaro  

Närvarande: Anette Hellgren, Fredrik Lindström, Jonny Hellström, Jörgen Eliasson, 
Oskar Vestermark, Josefin Lund, Stina Furberg, Birgitta Lundmark, och Robert Ylivainio. 
Frånvarande: Fredrik Westin 

 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
 Fredrik Lindström väljs till mötessekreterare. 

 
§ 4  Val av justerare för mötet  

Stina Furberg och Robert Ylivainio väljs till mötesjusterare. 
 
§ 5  Godkännande av dagordningen 
 Som ny punkt 8 lägger vi till Överlämnande från avgående styrelse och efter punkten 

gällande Hemvändardag läggs punkten Våffeldagen till. 
 

§6 Föregående protokoll läses upp 
Fredrik Lindström läser upp föregående protokoll. 

 
§ 7 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes. 
 
§ 8  Överlämning från avgående styrelse 

Johnny, Anette och Jörgen överlämnar det material de har samt nycklar till 
verksamhetens lås runt om i byn.   
 
Jonny passar på att informera om nästa träff med Drängsmarks föreningar som 
kommer att äga rum 15/4 kl. 18:00 i DIF:s klubbhus. Vi bör ha en eller gärna två 
representanter på plats. 
Han informerar även om att arrangören av Byarundan vill ha svar på om vi kan tänka 
oss att ställa upp. Det är lite arbete och ger oss mellan 1600 och 1800:- Oskar sköter 
kontakten med den ansvarige. 
 
Nya styrelsen tackar för den tid som varit och vi tar en kopp kaffe innan vi skiljs åt. 
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§ 9 Val av sekreterare för verksamhetsåret 2015 
 Fredrik Lindström väljs till sekreterare för verksamhetsåret 2015. 
 
§ 10  Val av kassör för verksamhetsåret 2015 

Stina Furberg väljs till kassör för verksamhetsåret 2015. 
 
§ 11  Val av justerare för verksamhetsåret 2015 
 Birgitta Lundmark och Robert Ylivainio väljs till justerare för verksamhetsåret 2015. 
§ 12 Hemvändardag 

Vi diskuterar den kommande hemvändardagen och hur vi kan möta upp bybornas 
förväntningar med våra nyskapande idéer; 
- Förslag om att förlänga den till en hemvändarhelg, med aktiviteter på fredagsafton 

samt hela lördagen – vilket blir huvudkvällen med mat och band. Datumen vi 
kommer fram till är 31/7-1/8. 

- Vikten av ett bra band poängteras. Ett band vars musik passar de allra flesta.  
- Byaboken kommer att lanseras under helgen, något som är viktigt för att sälja 

många ex men även kan locka folk. 
- Tankar kring en filmvisning för barnen på kvällen för att de ska få ngt roligt och 

kanske möjliggöra att fler föräldrar kan delta i festligheterna. Andra förslag för 
barnen är hoppborg, fyrhjulingar och ponnyridning. 

- Planer på att låta företagare i byn, alternativt de arbetande på företag utom byn 
presentera sina företag i någon form. Möjligheter till brobyggande och eventuell 
sponsring till vår favör. 

- Något tävlingsmoment bör ingå, typ Byakampen, fast med annat namn. 
- Parkeringsplatser på intilliggande lägdor, plats runt dansbanan eller bagarstugan? 
- Loppis, antingen folk med bord alternativt upplägg som OIK, byn får skänka till 

föreningen som arrangerar.  
- Hantverk från bybor eller folk med anknytning till byn. 
- Någon form av matservering på dagen. 

 
§ 13 Våffeldagen 

Josefin kommer att kontakta några av dem som finns på listan gällande arbetsinsatser i 
byn. Birgitta handlar det som behövs inför dagen. Fredrik fixar utskick och Robert 
printar. 

 
§ 14 Övriga ärenden och frågor 

- Vi diskuterar vikten av att använda byaföreningen som en paraplyorganisation för 
andra arrangörer i byn och på så vis uppnå synergieffekter i form av uppskattning 
och ökad närvaro. (exv. Loppis i byn, cykelfest, triathlon, barngympa, etc.) 

- Diskussion kring vad som ska finnas på vårutskicket – Valborgsfirande, 
medlemsavgift, swishnyheten. Utskick när swishbetalning är möjligt. Fredrik och 
Oskar fixar detta. Josefin undersöker kostnaderna och omständigheterna för 
kortbetalningsmöjlighet samt swish till föreningen. 
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§ 15  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir Ons 15/4 kl. 18:30 i Baklängan. Utöver det kommer vi även att 
träffas Sön 29/3 18:00 i Baklängan för ett icke protokollfört planeringsmöte inför 
hemvändardagen. 

 
§ 16 Mötet avslutas 
 Ordförande Oskar avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
__________________________________ 
Fredrik Lindström, sekreterare 
 
Justeras    Justeras 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Stina Furberg    Robert Ylivainio 


