
Iselfors- Resnu Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 5 April2017

Plats:Biblioteket
Närvarande: Lena Eriksson, Sara Eriksson, Marie Pettersson, Anna Vilidu,Ronny Ehsleben, Åsa
Alddn, Eva Hagström Öberg, Tommy Rehnström

1. Mötets öppnande
Ordftirande ÅsaA1d6n hälsade de niirvarande välkomna och inledde mötet.

2. Val av protokolljusterare
? utsågs att tillsammans med mötesordftirande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomisk rapport
Marie Pettersson redogiorde ftir de likvida tillgangarnaper 2017-04-05 enliS ftiljande:

Kassa: 1.821:-
Plusgiro 149.061,97-

4. Budget
Tommy har giort budget ft)r året, utgått fran foregående års siffror. Vi går igenom budgeten
(se billaga)

5. Hjärtstartaren
Åsa har pratat med Kicka och Lulli om man kan flytta ut hjärtstartaren, det har blivit en

samlingsplats ftir ungdomar. Bygderådet kollar efter ett viirmeskåp vad det kostar. Anna
pratar med Viktor Hallström om detta.

6. Politikerkontakt
Ingela kan vara kontakt till kommunen och informera oss , men kan inte driva frågor. Så

vem kan tiinka sig det?
Eva erbjuder sig, men efter diskussioner lägger vi denna fråga vakant så liinge.

7. Hur ska vi synas i media?
Vi kan ta upp på skolrådet att skolan/ftirskola kan tipsa tidningen eller någon av oss i
bygderådet niir de har evenemang eller något annat intressant.

8. Bygdebladet
Rohnny har pratat med Anders och han behöver isåfall underlag, vi kan samla ihop
materiall. Rohhny skulle prata mer med anders om niir han kan ha tid med att göra
bygdebladet.

9, Skolan/fiirskolan
Vi vill skicka en representant till det kommunala skolrådet.Anna tar pä sig det, Eva iir reserv.
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10. Brottssamverkan
Fått fråga fran Carl- Johan Schullström ang brottssamverkan.
Det har vart mycket som hänt mot Regna håIlet samt i lgelfors. Det tir eldat bakom afftiren

i Igelfors och vid skolan.
Vit skåpbil som setts vid svärtinge. Åsa kollar med Johan om vad som krävs for att ha

skyltar om grannsamverkan.

11. Flaggansvarig
Marie och Fredrik iir ansvariga ftir detta.

12. Hönshuset
Det blir av i sommar, behövs bemanning, kontakta Vania Einarsson ftir detta.

Hantverkare behövs också.

13. Loppis
Åsa tog upp om att ha loppis vid affriren, ta en kostnad ftir de som vill sälja och delar med

affriren.Åsa kommer med datum och mer information.

14. Utegymmet
Rohnny ska plocka fram ritningar.

15. Hemsidan
Anna är ansvarig fiir hemsidan. Är det något ni vill ska ut , maila till Anna.

Anna 1ägger ut på FB om att ftireningar kan stå med på hemsidan.

16. Medlemsregister
Marie mailar Tommy som kollar mailadresser.

17. Motordagen
Den 12:e ska Motordagsgruppen ses; Marie,Ås4 Rohnny.
Marie har kolllat Swish med banken, det var en engångskostnad på 500 kr sedan 2 kr /swish.

Det lät mycket med2 kr,Marie kollar upp detta igen.

18. Nationaldagsfirande 6:e Juni
Kören sjunger som vanligt.

19. Ridbanan och bastun i Ekebo
Line, Tommy, Eva och Sara är ansvariga ft)r ridbanan.
Eva är snavsrig ftir Bastun.
Badbidrag far vi från kommunen.
Arbetsdag/Suidddag i Ekebo den2214 kl.14.00.
Ridsektionen har ansökt om bidrag som de inte tagit ut. De har en hel del investeringar kvar.

20. Övrigt
Marie Kollar upp inköp av dator.
Åsa tog upp ang frukost cafö, det tycker vi aff?iren kan ordna.
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Mötesordforande ftirklarade därmed kvällens möte for avslutat.

-t
Vid protokoltet: ' Ji \1\Ar_\- \"_r-_

Anna Vilidu

.Iusterat:

Åsa Ald6n Marie Pettersson


