PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE NR 6, den 28 september 2008
Närvarande: Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Lars Fajersson, Håkan Nilsson, Roland Jansson
och Gunnar Sundqvist
Förhindrade: Therese Jansson, Gunilla Lundh och Åsa Westberg
Distribution: Samtliga närvarande och förhindrade samt Peter von Schoultz

Sammanträdet öppnas:
Ordf. Gunnar B. hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Föregående mötesprotokoll:
Protokollet godkändes. Diskussion uppstod med anledning av datadistributionen av
föregående mötesprotokoll. Några styrelsemedlemmar kunde ta emot protokollet medan
lika många inte kunde. Lars talar med Åsa om inställning av hennes dator.
Ekonomi:
Lars återkommer med aktuell status vid senare tillfälle
Övrigt:
Beslut att telefonen i hallen skall vara kvar som en säkerhet för de som hyr lokalen bla för
att kunna kontakta SOS-alarm. Telefonen är spärrad för övriga samtal.
Genomförda aktiviteter:
Pubaftonen hade dålig uppslutning denna gång.
OBS Kommande Info-blad:
Info-blad bör gå ut så snabbt som möjligt inför kommande ölprovning den 25 okt. Gunilla
lämnar besked till Peter v S om kostnaden och sista anmälningsdag samt till vem. I infobladet vi tar vi även med barnteatern och pubaftonen den 15 november.
Övrigt:
Ett filmteam önskar låna entréhallen och toaletten torsdagen den 2/10 mellan kl. 08.00 –
16.00.

Senare samma kväll har vi besök av företrädare för Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt
som inbjudit till Kommunträff med ett antal bygdegårdar. Gunnar B. Lars, Roland och
Gunnar S deltager och ordnar med kaffe. Det blir c:a 15 st från andra föreningar, samling
senast 17.00, vi bör planera för c:a 25 personer.
Kommande aktiviteter:
- Ölprovning den 25 okt.
- Barnteater den 15 nov.
- Pubafton den 15 nov.
Övrigt:
- Städning efter pubafton den 16 nov. kl. 09.00
- Beslut att utvändig allmän höststädning inte är nödvändig dock fixar Roland och Peter
med att röja och köra till tippen.
- Beslut att Åsa bestämmer en kvällstid för en invändig städning av köket inkl.
fönsterputsning. Beslut att ha både kaffe och smörgås vid denna städning.
Kulturmiljöprogram för kommunen:
Ordf. Gunnar B. har sammanställt ett svar som vi samfällt godkände. Bifogas vid senare
tillfälle.
Ungdomsverksamheten:
Gunilla återkommer när hon har frisknat till.
Post:
Kulturmiljöprogrammet enl. ovan och kulturhelgen den 22-23 nov.
Övriga frågor:
- Lars tog upp frågan om skötsel av runstenar som bl.a är ett önskemål från kommunen.
Han nämnde även några personer som tidigare varit engagerade/intresserade. GS kan
kontakta den ena som bor på Tulpanvägen
- Ordf. Gunnar B. tog upp behovet av att kontakta valberedningen i god tid inför nästa
års val av styrelse.
Nästa sammanträde:
- Styrelsemöte den 16 nov. kl. 10.00 eller när städningen efter pubaftonen är klar.
Sammanträdet avslutade:
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Sekreterare:

Justeras:

Gunnar Sundqvist

Ordf. Gunnar Bergsten

