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Protokoll fiirt vid styrelsemöte 10 maj 2017

Plats:Biblioteket
Närvarande: Lena Eriksson, Sara Eriksson, Marie Pettersson, Anna Vilidu,Ronny Ehsleben, Åsa

Aldön, Tommy Brakel,Line Enocksson

1. Mötets öPPnande
Ordforande ÅsaAlddn hälsade de niirvarande välkomna och inledde mötet.

2. Val av protokolljusterare
Tommy Brakel utrågr att tillsammans med mötesordftirande justera kviillens protokoll.

3. Ekonomisk raPPort
Marie Pettersson redogjorde fiir de likvida tillgångarna per 2017'05-10 enligt foljande:

Kassa: 1.821i
Plusgiro 152.438,97:-

3500 :- hade kommit in i anläggningsbidrag. 2 gnllar köps in ftir 1300/styck. Rohnny köper.

Städdagen i Ekebo
Tyvärc så var det ingen som kom. Ullrika och Eva stiidar'

Det åi1 någon ro* bryt". upp låset på bastun. Starkare lås kommer att sättas dit, samt

instruktioner utanftir. Tommy såitter upp en tydlig skyllt om vem man ringer om koden.

Niir man ska basta måste man ha med sig ved.

Politikerkontakter
Vi pratar om branden vid Regnaholms sloff som inträffade lördagen den615. Brandkåren

larmades kJ 12.31 och det tog lang tid innan dem var på plats (ca 45 min-l h). Stegbilen kom

inte ftirriin efter 2h. Vi ifrågasätter varfiir man inte skickade stegbilen direkt?, då kanske det

inte hade blivit lika stora skador som det blev. De har spolat vatten pä allt, det mesta iir

totalforstört och oersättligt.
Varför skickades inte bil fran Vingaker?

Branden blossade också upp igen på mandags morgonen'

Detta iir något vi måste ta upp med politiker och räddningstjiinsten, hur det ser ut på

landsbygden.
på forra m«ltet blev Eva ombedd att inte delta i framtida politikerkontakter enligt enskilda

styrelseledamöter.
Vi beslutar dtirfor att Åsa skriver ett brev till politiker samt ti1l räddningstjiinsten och bjuder

in till ett öppet möte.
skickar kopia till Eva och Tommy så de kan hjälpa till med brevet.

Brottsamverkan
Tyvärr kunde inte Christer nåirvara idag och berätta om brottsamverkan'

IIjärtstartaren
Anna har fått pris av Victor Hallström på skåp till hjåirtstartaren.4675i * moms.

Vi beslutar atlköpa in ett sådant. Anna kontaktar Victor som beställer.
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Hur lång livsltingd är det på en trjåirtstartare?
Vi behöver kontakta elektriker som kopplar in skåpet.
Den ska ha en egen säkring och skatl sitta på framsidan av huset. Anna kontaktar Caverion,

8. Fiber
H?ir har vi inget nytt att berätta.

9. Mediafrågor
Anders ställer upp att göra bygdebladet om han får underlag, efter motordagen.

Dator och skrivare måste vara i ordning. Marie fixar detta.

Ronny kan hjälpa till att häfta.
Påminnelse om medlemsavgiften lägga upp på hemsidan/FB.

I0. Ridbanan
Behöver nya hinderbanor, de kollar på begagnade. Dyrt att köpa nya.

Ridsektionen har rätt att disponera den budgeterade swnman pä27.000 :-

11. Motordagen
Ordningsstältande inlor motordagen sker den25l5 mellan 14-T7. kl. 17.15 iir det

funktionärssträff, bjuds på ftirtåiring.
De i byn kan stå på loppis , kostar 150 kr.

12. Nationaldagsfirandet 6/6 kI11
Åsa tar upp om det finns något intresse att eventuellt ha loppis i samband med

nationaldagsfrandet eller hoppborg eller fiskedamm.
Vi beslutar att inte ha detta. Affiiren kommer ha öppet mellan ll &15.
100 bakelser behövs- ll rulltårtor bakas. Åsa 3 st,Ingela 2 st, Line 2 st, Lena 2 st, Sara 2 st.

Samling kI.9.30.
Elvisp tas med. Sara kan inte komma fiire.
Marie hissar flaggan.

13. Swish
Det kostar pengff attha Swish 500:- i engångsavgift samt 2,5 krlswish.
Vi önskar anviinda Regna Ifs Swish om det finns möjlighet till detta så vi slipper betala ftir
varje transaldion. Lena kollar upp detta, om inte får vi skaffa egeb §wish.

14. Övrigt
Affiiren vill nyttja Biblioteket. Fredrik flyttar över böcker och hyllor och Rohhny kan

komma och skruva fast.
Niista möte åir den1416 kl 18.30, ta då med underlag till Bygdebladet.

Mötesordftirande ftirklarade därmed kvällens möte ftir avslutat.
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Vidprotokollet: i: \

Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Äld6n Tommy Brakel


