KÅSEBERGA BYALAG
Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-01-11 hos Ordf. Bengt Isacsson

Närvarande: Bengt Isacsson,, Ann-Kristin Bjelk, Christer Wahlgren, Agneta Löf-Wahlgren,
Maria Åkesson
Frånvarande: Ingegerd Söderman, Per Hellsvik,
.
§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Dagordning
Förslag till till dagordning godkändes

§3

Punkter från föregående möte:
- Byahuset Vi avvaktar med inköp av bord och stolar tills vi fått in medlemsavgifter för
2018
- Fokus på byarna.- Skyltning i byn är slutligt förslag inlämnat
Bord och bänkar är klara och väntar bara på placering

§4

Ekonomi är bra och många medlemsavgifter har kommit in
Christer kollar med Skattemyndigheten regelverket för föreningar
Gällande hemsidan har förfrågan inkommit att ha språkstöd som kostar 70:-/mån
Styrelsen säger ja till språkstöd och Christer kontaktar Bruno.
Gällande hemsidan skulle det också vara bra med en flik för medlemmar där det t.ex
kunde stå hur man betalar medlemsavgift Christer kontaktar Bruno om detta.

§5

Aktiviteter
- Genomfört
a/ Julbuffén var bra men önskas lite tidigare nästa år förslagsvis i slutet av november
eftersom många inbjudna ej kunde komma då december är fulltecknat för många
b/ Möte med kommunen/ byalagssamrådet i december hölls i Nya Rådhuset
Anteckningar från mötet se bilaga 1
c/ Kommande möten med kommunen torsdag 1 mars Agneta och Maria deltar .
Byalagsrådets årsmöte 5 februari deltar Bengt och Maria.

§6

Strategigruppens förslag till inriktning av arbetet se bilaga 2

§7

Arbetsgrupperna
Trädgårdsgruppen-styrelsen beslutar att höra med Nisse om han vill klippa gräset
vid Byahuset 2018
Lång stege i förrådet säljes
Christer köper järnsulfat till Nisse att ha till gräsmattan vid Byahuset
Agneta kontaktar Anita H ang. städning av fd. lekplats att vara klart före 15 mars.

Övriga arbetsgrupper inget särskilt på gång just nu
§8

Inför årsmöte den 21 mars
- Kallelse samt dagordning skickar Agneta ut en månad före mötet
- Handlingar ordnar Bengt enligt följande
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Förslag till verksamhet
Förslag till budget
Förslag till kallelse
- Medlemsmatrikel upprättas av Christer
Bengt bokar lokal (Ahls brygga?) samt beställer förtäring

§9

Övriga frågor
Agneta kontaktar Handikapprådet angående fråga om tillgänglighet till Ales stenar

§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte 15 februari

§ 11

Mötet avslutas och ordförande Bengt tackar för deltagande

Agneta Löf-Wahlgren
sekreterare

Bengt Isacsson
ordförande

