Krokshultsbygdens byalag, Styrelsemöte november 2013
Närvarande: Sture, Karl-Johan, Åke, Else-Marie, Susanne, Anna
1.
2.
3.
4.
5.

Anna antecknar under dagens möte.
Till justerare valdes Else-Marie.
Föregående protokoll gicks igenom.
Kassören lämnade ingen rapport, men inga större förändringar.
Aktiviteter som varit:
Jaktafterwork/Before hunt
Kafé nostalgi hade bildvisning med 50-talet besökare
Musikkafé
Kolning med ett 20-tal intresserade
Föredrag om ängsslåtter sköts upp till 2014.
6. Kommande aktiviteter:
Julbord: 28/11, kl. 18.00 träffas vi för att duka och julpynta i Krokshultsgården.
Åke fixar gran, Kurt med vänner spelar
Vid julbordet träffas vi 10.30–11.00, Karl-Johan är tomte.
Kyrkan har julfest i Krokshultsgården 12 januari
Årsmöte 21 februari kl. 19.00
7. Krokshultgården:
a. Belysning på gaveln vid parkeringen köps in och sätts upp.
b. Plåtarbeten med fönsterbleck och sockelplåtar är påbörjade.
c. Skriftlig överenskommelse angående vattenförsörjning gicks igenom
och biläggs protokollet.
d. Kopiatorn trasig, Else-Marie kollar om möjligt att få service på distans.
e. Förslag för rummet på övervåningen presenterades:
Rummet görs delvis om till ett umgängesrum. Soffa, soffbord och stor
matta köps in. Belysning i garderoberna. Backar köps in och hyllor sätts
upp ovanför skrivbordet.
Leksaker, spel och kritor bör finnas för de yngre som deltar vid
evenemang i Krokshultsgården.
f. Anna hade kollat upp vad lampa till projektorn skulle kosta, 4000 kr+
moms. Inget inköp.
g. Gardiner och adventsljusstakar köps in till stora salen.
8. Förslag på föreningsprylar: sittdynor med logga, paraply och västar. Anna och
Else-Marie tittar vidare.
9. Övriga frågor:
a. Byalaget har blivit erbjudet att få album med gamla bilder från
Stackvallen. Beslut fattades att ta emot bilderna.
b. Försäljningen av almanackan går bra, endast 75 stycken kvar.
c. Brev mottaget från Ivar Andersson ang. Ängens dag. Brevet
överlämnas till Ängskommittén med rekommendation att tacka ja till
erbjudandet.
d. Anna fixar information om Föreningslyftet.
e. Förslag om att vi ska få information om fibernätet på årsmötet.
f. Nyinflyttade i Källehult har fått välkomstblomma.
10. Nästa möte 22 januari 19.00.

……………………………………………
Anna Wahlstéen, sekreterare för dagen

…………………………………………
Else-Marie Thunberg

