
Iselfors- Resnu Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 23 e Augusti 2017

Plats:Biblioteket
Närvarande: Lena Eriksson, Marie Pettersson, Anna Vilidu, Åsa Alddn, Tommy Brakel

1. Mötets öppnande
Ordftirande ÅsaAldön hälsade de n?irvarande välkomna och inledde mötet.

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

3. Ekonomisk rapport
Marie Pettersson redogiorde ftir de likvida tillgangarnaper 2017-08-23 enligt ftljande:

Kassa: 23.315
Plusgiro 156.628,27-

4. Bastun/Ekebo
Bastun används, har fått nya medlemmar.
Ridbanan anvåinds flitigt.

5. Skolan
Förslag om att ha ett ftiräldramöte, Eva undrar om någon vill vara med och ordna. Anna kan
vara med. Anna pratar med Eva. Niir vi har mötet önskar Lenaalt vi delar ut lappar om
simskolan, det var fr intresserade så de skulle vilja veta vad detta beror på om det är fel tid
firm.

6. Hjärtstartaren
Anna informerar om att Caverion bjuder på inkoppling av värmeskåpet.

Marie smsar Rohnny om var skåpet ska placeras.

7. Bredband
S§ltar fran IP-only är uppsatta men ingen har fått information ännu.

8. Bygdebladet
Bygdebladet har inte kommit ut, skicka material till Anders. Anders ville ha bilder från
motordagen.
Åsa har skickat underlag. De som har något kan mailaAnders.

9. Övrigt
Räddningstj änsten-Brandkåren kommer den 24 I 8 kl I 7. 00.

Åsa hade fått kort information från Peter Kindblom om att det alltid åker ut 5 personer med

en stor bil och sedan skickas stegbil. De samarbetar med Vingåker.
Ang Brottssamverkar har inte Åsa hört något från Carl-Johan.
Marie skickar mail lista.
Bygdekvällar i Betel 1619,21110 kl. l8-20 med sång, frågesport, servering, andakt. Anna
lägger ut info.



Iselfors- Resna Bvsderåd

Bygdekamp i Igelfors i ar- kollar datum ftir detta, ftirslag 3019 eller 7llU.Yi tar upp detta på

nästa möte som äger rum den l3i9 18.30

Mötesordforande ftirklarade diirmed kvällens möte för avslutat.

Vid protokollet: .., 0(x^.-
Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Lena Eriksson


