Protokoll fört vid styrelsemöte med Krokshultsbygdens byalag 2014-04-23
Närvarande: Sture Karlsson, Else-Marie Thunberg, Åke svensson, Karl-Johan Höckerdal, vid
anteckningarna Siv Alge.
Frånvarande: Nils-Inge Hagman, Eva Larsson.

1. Ordförande öppnade mötet.
2. Till justeringsman valdes: Else-Marie Thunberg.
3. Till sekreterare valdes Siv Alge
4. Föregående mötesprotokoll.
Tillägg till föregående protokoll, punkt 8, Viktiga handlingar samlas hos kassören.
5. Kassörens rapport.
Rapporten läggs till handlingarna, bifogas protokollet. (Men läggs inte ut på hemsidan).
6. Kommande aktiviteter:
 HLR, en grupp klar
 Vandringsledens dag: Samling vid Krösås. Siv gör affisch, skriver till Annonsbladets
föreningsaktiviteter samt lägger ut på turistbyråns hemsida.
 Midsommarkommittén, har inte börja t sin planering än. Anna har affisch sedan
tidigare.
 Ängens dag, hos Ivar Andersson. Sammankallande är Ingemar Olsson. Anna har
affisch sedan tidigare även där.
 Teatergruppen har inte bestämt datum för uppspelning.
7. Krokshultsgården:
Stenar ska läggas som bakre gräns vid parkeringen. Åke och Karl-Johan tar på sig uppdraget.
Den gamla kopiatorn ska tas till sopstationen. Åke och Karl-Johan ordnar detta.
Else-Marie ordnar toner till den nya kopiatorn.
8. Föreningsprylar:
Sittunderlag finns att köpa, kan även ges som gåva. Priset bestämdes till 40
kronor/sittunderlag.
Else-Marie tar fram kostnad för västar med byalagets loggo.
9. Vandringsleden:
Det är mindre arbeten som behövs på leden, men Veine meddelar att ingen arbetsdag
behövs.
Beslutades att trycka upp 100 nya kartor till vandringsleden. Siv kollar kostnaden för tillstånd
att lägga ut kartan på nätet. Vid kostnad på 1.000 kronor beslutades att den ska läggas ut.
Else-Marie köper blommor och fasadflaggor till tavlan vid starten.
10. Rapporter: Sture rapporterar att Projektet Ett Oskarshamn avlutas i maj. Ansvarig är nu
Annica Gunnarsson.
Tipspromenaderna fortsätter i höst.
Föreningsråd 8: e maj. Styrelsen beslutar att ingen från styrelsen går.
11. Övriga frågor: Städkommittén meddelar att ingen speciell städdag behövs för
Krokshultsgården.
Else-Marie har fått en förfrågan om det går att hyra byalagets partytält 14.e juni. Åke blir

ansvarig för att tältet kommer på plats.
Styrelsen beslutar: hyran för tältet blir 1.500 kronor per uthyrningstillfälle .
12. Nästa möte: onsdag den 21 maj klockan 19:00.
13. Mötet avslutas.
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