Protokoll fört vid styrelsemöte med Krokshultsbygdens byalag 2016-05-16
Närvarande: Sture Karlsson, Else-Marie Thunberg, Åke svensson, Eva Larsson, Lars
Svensson och Per-Erik Karlsson.
Anmält förhinder: Carola Östergren, Karl-Johan Höckerdal
Frånvarande: Martin Hagman
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Mötet öppnades av ordförande som hälsade välkomna.
Till att justera protokollet valdes Else-Marie
Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.
Kassören hade lämnat en kassarapport som godkändes av styrelsen.
Aktiviteter
 Vandringsledens dag blir den 6 juni
 Midsommar arrangeras som vanligt
 Ängens dag blir den 31 juli
Tipspromenad den 18 september i föreningssamverkan Kristdala.
 Glädjande nog blir det en teater även i år.
6. Huskommittén har träffats och gått igenom flera punkter som styrelsen tog ställning
till.
 Köksutrustningen; behöver kompletteras. Else-Marie ansvarar.
 Ytterbelysningen; behöver lagas. Martin ansvarar
 Slambrunnen; kontrollera om det går att göra en avbäring över slambrunnen.
Sture ansvarar.
 Parkeringsplats; en avbäring med sten ska göras. Karl-Johan ansvarar.
 Varmvatten på toaletten; ska dras in. Sture ansvarar.
 Köksfläkten; behöver lagas. Eventuellt behöver en ny fläkt köpas in. Lars
ansvarar.
 Värmepump; behöver lagas. Lars ansvarar.
 Trämasken i trappan; Styrelsen beslutar avvakta.
7. Astrid Lingrens hembygd.
Det finns pengar att söka för föreningar. Styrelsen diskuterade att eventuellt söka stöd
för att dokumentera de foton som studiegruppen tagit fram.
Else-Marie kontaktar Anna Wahlsteen och Sture kontaktar Emma Adbåge och
Christina Gustafsson för att höra om de är intresserade.
8. Turistbyrån 21 maj.
Siv informerar om att 4 personer från Turistbyrån kommer den 21 maj. Sks gå en
sträcka på vandringsleden för att sedan träffa Ivar Andersson. Siv ansvarar.
9. Hembygdsrådet.
föreningen har fått en ansökan från Hembygdsrådet om att söka pengar till föreningen.
Sture ansvarar för att ansökan skickas in.
10. Övriga frågor
Kolakojornas tak behöver målas. Sture ansvarar för att färg köps in.
Ansökan till KSRR ska skickas som gäller förlängning av tömningsperioderna. Siv
ansvara.

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir i augusti månad. Ordföranden kallar.
12. Mötet avslutas.
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